До Главния архитект на Община Правец

Вх. №.........................../......... 20..... г.
Квитанция № …………............…………………..…..
или платежно №………………………………………
Срок на изпълнение: съгласно чл.150 от ЗУТ

ИСКАНЕ
за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
и издаване на разрешение за строеж
1. ………………………………………………………….………………….………….........…………...
(име на физическо лице/юридическо лице)

………………………………….……………… ЕГН/БУЛСТАТ ………………………….........……...
Адрес: ……………………………………………………………….……………………………............
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон:......... ………………………….……e-mail: …………………………….……..………………
2. …………….........…………………………………………….………………….……………………...
(име на физическо лице/юридическо лице)

…………………….........…………….……………… ЕГН/БУЛСТАТ ………………………………...
Адрес……………………........……………………………………………….……………..……………
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон: ………………………........….……e-mail: …………………………….……..………………
Г-Н/Г-ЖО ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,
Желая по реда на чл.150 от ЗУТ, да бъде одобрен комплексен проект за инвестиционна
инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:
1. ……………………………………………………………………………………............……….
2. .........................................................................................................................................................
(наименование на обекта в съответствие с разрешението за изработване на проект по чл.150 от ЗУТ )
находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ)№ ………………………….., кв. …............……..........
по плана на гр./с. ………………………………………………………………………………............……
Приложение: (моля, отбележете с Х)
. Комплексен проект за инвестиционна инициатива в 3 екземпляра;
. Доклад с оценка на съответствието по чл.143, ал.1, т.1 от ЗУТ;
. Документи за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ
за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон, както и пакет документи за
уреждане на вещни права за ПУП – копие;
. Удостоверение за наследници (при необходимост);
. Актуална скица от действащите подробни устройствени планове за имота;
. Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива;
. Документи, удостоверяващи статута на строежите в имота;
. Решение или преценка за необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната
среда и водите;
. Становище на РСПБЗН (за строежи I, II и III категория);
. Предварителен договор с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура;
. Специални разрешителни и влезли в сила административни актове по специалните закони;
. Други специфични документи..............................................................................................................
С уважение: 1. …………………;
(подпис)

2. …….……………;
(подпис)
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА
ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО
АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

СИ

ИЗДАДЕНИЯТ

ИНДИВИДУАЛЕН

□Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
o
Като препоръчана пощенска пратка.
o
Като куриерска пратка.

Такса за адм. услуга съгласно НАРЕДБА № 15 за определянето и администрирането на местните
такси и цените на услугите в Община Правец:
По т.10 за одобряване на инвестиционния проект

- за жилищни и вилни сгради: 4.00 лв./кв.м, но не по-малко от 220.00лв.
- за търговски, обществени и производствни сгради 7.00 лв./кв.м., но не по-малко от 600.00 лв.
- за произв. сгради на регистрирани земеделски производители с РЗП до 300 кв.м: 5.50 лв. /кв.м.
- за произв.сгради на регистрирани земеделски производители с РЗП над 300 кв.м: по реда на т.10.3.
- за сгради на допълващо застрояване 3.00 лв./кв. м., но не по-малко от 120.00лв.
- за елементи на техн. инфраструктура и съоръженията им: 2.00 лв./м., но не по-малко от 120.00 лв.
- за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане: 2.00лв./кв.м. от РЗП, но не помалко от 90.00лв.
- за одобряване на идеен проект на строежи, въз основа на които не се издава разрешение за строеж
50% от стойността, за одобряване на проектите по т. 10, според видовете строежи
- По чл. 154 ЗУТ за сгради от т.10.1 до т.10.4 1 лв. на кв.м. от РЗП, но не по-малко от 150 лв.
- за елементи на техн. инфраструктура по 2 лв. на л.м за изменения участък, не по-малко от 150 лв.
- За одобряване на проекти по чл.154 от ЗУТ: 50 % от таксата за одобряване на съответния строеж
- за издаване на заповед към разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ: 50 % от съответната такса към
издаване на разрешение за строеж.
- По чл. 145, ал.5 от ЗУТ за одобряване на възстановени строителни книжа: 50 % от таксите по т.10
По т. 11 за издаванена разрешение за строеж:
- за жилищни и вилни сгради 2.50 лв./кв. м., но не по-малко от 200 лв.
- за търговски, обществени и производствени сгради 3.50 лв./кв.м., но не по-малко от 300.00 лв.
- за сгради на допълващо застрояване 2.50 лв./кв. м., но не по-малко от 100.00 лв.
- за елементи на техн. инфраструктура и съоръженията им: 100.00 лв.
Таксите, определени с Тарифата, съгласно чл.150, ал.4 от ЗУТ се събират поотделно с 30 на
сто увеличение спрямо дължимите.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
►На гише „Каса“ в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация –
Правец
► По банкова сметка:
IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД, клон-ПРАВЕЦ
Код за вида плащане:448001
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община
Правец да обработва личните ми данни;
2. Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни;
3. Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Подпис:
Общинска администрация – Правец, област София, гр. Правец 2161, пл. ”Тодор Живков” № 6;
е-mail: delovodstvo@pravets.bg Телефони за връзка: 07133/48-72
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