
Услуга № 3001

ДО
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
НА ОБЩИНА ТРЯВНА

З А Я В Л Е Н И Е

За допускане   изработка на проект за изменение
на подробен устройствен план

Oт 1...........................................................................................................................................

адрес: ...........................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................

адрес: ............................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................

адрес: ............................................................................................................................................

Г- н  Кмет,

Собственик /ци/  съм /сме/  на поземлен имот  № ..................... в кв..............................

по плана на гр. /с./ ..........................................................................................................................

Моля, на основание чл. 124,  ал.   ............................................. на  ЗУТ да  издадете

разрешение за възлагане  изработването на подробен устройствен план;

за ..........................................................................................................................................

/жилищно строителство, промишлено строителство, къща за гости или други/

Приложение:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост;

3. Удостоверение за наследници / при необходимост/ ;

4. Ако имотът е земеделска земя – 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. Предложение за изменението на ПУП, за имоти в регулация, съгласно чл. 135, ал.2 от

ЗУТ;



7. Задание за проектиране по чл. 124, ал. 7 или чл. 125 от ЗУТ, изясняващо

инвестиционни намерения;

8. Становища от „ Енерго – Про Мрежи“ АД и „ВиК“ ООД за захранване на имота с ток и

вода;

9. Становище от РИОСВ – В.Търново, в сличай на смяна предназначението на земеделска

земя, а за останалите случай, ако се изисква по ЗООС;

10. Становище от Регионална здравна инспекция – Габрово /или Министерство на

здравеопазването/ за случайте, в които е необходимо установяване на хигиенно –

защитна зона;

11. Становище от Министерство на културата за съгласуване за заданието за защитени

територии за опазване на културното наследство;

12. Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии т.5, т.7

13. Квитанция за платена цена на услугата;

14. Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;

С уважение: 1...........................
/подпис/

2. ..........................
/подпис/

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.


