Услуга № 3004
ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

От 1..........................................................................................................................ЕГН............................
/име собствено, бащино и фамилно/
живущ................................................................................................................тел..............................
/област, община, град, село/

2...........................................................................................................................ЕГН............................
/име собствено, бащино и фамилно/
живущ.................................................................................................................тел..............................
/област, община, град, село/
3...........................................................................................................................ЕГН............................
/име собствено, бащино и фамилно/
живущ.................................................................................................................тел..............................
/област, община, град, село/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/И/ по смисъла на чл.161 от ЗУТ - собственик на имота, лице на което е
учредено право на строеж в чужд имот, лице което има право да строи в чужд имот по силата на
специален закон /подчертава се едно от трите основания/
Моля /им/ да бъде одобрен проект за обект................................................................................................
............................................................................................................................................................................
/наименование на строежа/
в УПИ/ПИ/ №........................................от кв ....................по плана на гр./с./............................................,
квартал..................., находящ се на ул............................................................................................................

ЗП /ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ/ : ………………….....................................................................
РЗП / РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ/ : ……………………………………………
КАТЕГОРИЯ НА ОБЕКТА: ………………………………………………………………
ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: …………………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3.Виза за проектиране в случаите чл.140,ал.3 от ЗУТ

4. Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със сменено предназначение/ - актуална скица от
Общинска служба „Земеделие и гори“, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална
карта / валидност – 6 месеца от издаването им/;
5. Скица от одобрена кадастрална карта / ако имотът е в населено място без план/‘
6.Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание , определени съгласно Наредба №4
на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – архитектура; конструктивна
/конструктивно становище/; геодезическа /трасировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел,
ОВК и др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на
техническата инфрастуктура; ПБЗ; технологична; ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта
7. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона
заопазване на околната среда/ в случайте, когато се изисква/;
8. Оценка на съответствието, изготвена от лице по чл.142,ал.6 от ЗУТ, или искане за разглеждане
от общинския експертен съвет в случаите по чл.143,ал. 3 от ЗУТ - за обекти първа и втора
категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на
възложителя, окомплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност;
9.Положително становище на органите по пожарна беопасност за строежите от първа и втора
категория;
10.Становище от регионална здрвна инспекция – Габрово / или Министерство на здрвеопазването/
за случайте, в които е необходимо;
11. Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;
12.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на техническата
инфрастуктура
13.Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

С уважение.

1................................

2...............................
3...............................

Община Трявна е регистрирана като администратор на лични данни по Закона за защита на
личните данни. Предоставените от Вас лични данни са защитени съгласно закона.

