Процедура 1967
Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на
техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от
една община
Областна администрация Благоевград
Дирекция:
Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост
Област на компетентност: Регионално развитие и териториално устройство

Правно основание
Необходими
документи

чл. 141, ал. 6 и 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията
 Документи за: Собственост (отстъпено право на строеж); Учредени вещни
права; Учредени сервитути по реда на специални закони; Право на
преминаване по чл. 192 от ЗУТ; Право на прокарване по чл. 193 от ЗУТ.
1. Идеен инвестиционен проект – 2 екземпляра;
2. Предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния
устройствен план чл. 142, ал. 2 от ЗУТ;
3. Действащ подробен устройствен план, със заверка от органа, който го е
одобрил, ако не е процедиран пред Областния управител;
4. Документ удостоверяващ строителната стойност на обекта;
5. Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по
електронен път.
Други специфични документи:
1. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води
и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на
отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за
водите, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 6;
2. Становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението;
3. Предварителни договори с експлоатационните дружества за
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
4. Съгласуване с Министерството на културата при условията на Закона за
културното наследство (за недвижими културни ценности и за строежи в
техните граници и охранителните им зони);
5. Оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.
Забележка: Когато заявлението не се подава от възложителя се представя
заверено пълномощно за представител

Такса



Срок за изпълнение



Изходящ документ

По чл. 141, ал. 2 - Решение на Областния експертен съвет;
По чл. 141, ал. 6 от ЗУТ - Заповед на Областния управител .

Ред и срок за
обжалване

14-дневен срок пред съответния административен съд

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от
областните управители
Обединена българска банка, BIC (SWIFT): UBBSBGSF ,
IBAN BG71 UBBS 8888 3104 0676 01
едномесечен срок от постъпване на искането

Забележка: Прилагат се документи в оригинал.

