Ал.5, т.1

До
Главен архитект на
Община Хасково

ЗАЯВЛЕНИЕ
за съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект
(чл.141 и чл. 142 от ЗУТ)

*От 1. __________________________________________________________________ _____
(име, презиме, фамилия / юридическо лице)

( ЕГН / ЕИК)

*адрес за кореспонденция:_______ ________________
___________________________________________________________________________________
(област, община, населено място)

___________________________________________________ *тел. ___________________
(ж.к, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

2. __________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия / юридическо лице)

( ЕГН / ЕИК)

адрес за кореспонденция:____________________ ___
___________________________________________________________________________________
(област, община, населено място)

___________________________________________________ тел. ________ ___________
(ж.к, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

3. __________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия / юридическо лице)

( ЕГН / ЕИК)

адрес за кореспонденция:__________________ _____
___________________________________________________________________________________
(област, община, населено място)

___________________________________________________ тел. ______ _____________
(ж.к, бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

Желая да ми/ни бъде съгласуван и/или одобрен проект за инвестиционна инициатива за
строеж: ____________

_______________________

_____________________________________________________________________________
(описва се видът на строежа, категория)

в УПИ (имот с пл.№; имот с идентификатор) __________________, кв._______________,
местност ___________________________, в землище ____________________________ __,
ул. _______________________________________________________________ № ________,
гр. (с.)
* задължителни полета за попълване

Приложения:
1. Копие от документ за собственост;
2. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на
наследодател на заявителя);

3. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
4. Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл.142 ал.6 от ЗУТ;
5. Положително становище от органите на пожарна безопасност за строежите от първа,
втора и трета категория;
6. Становище от РИОСВ (при необходимост);
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към
мрежите на техническата инфраструктура (ЕВН, ВиК, СИТИГАЗ);
8. Два броя инвестиционни проекти + 1 брой на магнитен носител;

гр. (с.)

Заявител/и: 1.
(подпис)

2.
(подпис)
(дата)

3.
(подпис)





Цена – 30% от:
– за жилищни сгради: 1.00 лев за 1 кв.м РЗП, но не по-малко от
100 лева и не повече от 1000 лева;
– за нежилищни сгради: 2.00 лев за 1 кв.м РЗП, но не по-малко
от 100 лева и не повече от 2000 лева;
– за преустройства: 30% от цената по ал.5, т.3, но не помалко от 100 лева;
Срок :
– при оценка с комплексен доклад ( чл. 144, ал. 3, т. 1) – 14 дни;

Когато инвестиционният проект не е придружен от оценка за съответствие по
т.4 от приложенията – проектите се оценят от Експертен съвет, като
допълнително се заплащат:
- 2 лв. за 1 кв. м. РЗП, но не по-малко от 300 лева и не повече от 5000 лева;
- при комплексен проект без техническа инфраструктура – 2.60 лева за
1 кв. м. РЗП, но не по-малко от 390 лева и не повече от 6500 лева;
- срок при оценка от ЕСУТ ( чл. 144, ал. 3, т. 2 ) – 30 дни;

Община Хасково е Администратор на лични данни с идентификационен номер 163386 и представител Кмета на Община Хасково.
Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната
услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в
хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредоставянето на
личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на производството..

