
З А Я В Л Е Н И Е 

за допускане изработването на проекти за изменение подробни устройствени планове

От...................................................................................... ЕГН/ЕИК ........................................................

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

 тел:.........................................., факс ......................................, електронна поща ................................... 

Юридическото лице се представлява от ..................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

№/дата на пълномощното .........................................................................................................................

           Като  заинтересувано(и) лице(а)  по  смисъла  на  чл. 131  от  ЗУТ,  желая/желаем да  бъде  допуснато

изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /план за застрояване/

план за регулация и  застрояване /работен устройствен план/ парцеларен план на: УПИ .............., ПИ ...........

кв. ............., по  плана на гр./с.  ...................................., местност  ............................., с  административен адрес  

........................................................................., собственост на ..................................................................................

което да предвижда: ....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
Проектирането е за моя сметка.
*Забележка: Вярното се отбелязва се с Х

             чл. 134,  ал. 1, т.  1 -  настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените
             условия, при които е бил съставен планът;
             чл.  134, ал.  1,  т.  2 -  възникнат  нови  държавни или  общински нужди  за  обекти -  собственост на
             държавата, на общините или на експлоатационните дружества;
             чл.  134, ал.  1, т.  3  -  възникнат инвестиционни инициативи,  които ще  се реализират  със средства,
             осигурени   по  международни   договори   или  от   държавния  бюджет,   както   и   от   инвеститори,
             сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
             чл.  134,  ал.  1, т.  4  -  отпадне  необходимостта  от изграждане  на  сгради, мрежи  и  съоръжения за
             специални нужди на отбраната и сигурността на страната;
             чл.  134, ал. 1,  т. 5  - се  констатира явна фактическа грешка,  имаща значение за  предвижданията на
             плана;
             чл. 134, ал. 2, т. 1 - когато процедурата по чл. 208 за отчуждаване не е започнала;
              чл.  134, ал.  2,  т.  2  -  при изменение  на кадастрален  план  или при  одобряване или  изменение  на
             кадастрална  карта в урегулирана територия имотните  граници на поземлените имоти не съвпадат  с
             регулационните;
             чл. 134,  ал. 2, т.  3 -  планът не осигурява възможност за  целесъобразно застрояване по действащите
             устройствени правила и  нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и
             за запазване на разкрити архиологически, исторически и културни ценности;
             чл.  134,  ал.  2,  т.  4  -  планът  съдържа  явна  фактическа грешка,  която  има  значение  за  неговите
             предвиждания;

                                                                 (област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда №, вх, ет, ап.)

( трите имена/наименование )

(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)

Срок на изпълнение и дължима такса:
.

Община Перник
Сертифицирана по ISO 9001:2015                  

2300  Перник, пл.”Св. Иван Рилски”1А; тел: 076 / 602 933;
факс: 076 / 602 890;www.pernik.bg

Идентификатор на услугата
Административен регистър-
2001
До Кмета на
Община Перник

АР-2001 -........../..........20.....г.
        вх.№    дата

30 лева - 14 дни /обикновенна услуга/;
плюс 30 дни при необходимост от разглеждане в ОбС



             чл. 134,  ал. 2, т.  5 - планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат
             да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен;
             чл. 134, ал.  2, т.  6 - има съгласие  на всички собственици на имоти по чл. 131, ал.  2, т.  1, както и на
             носителите на ограничени вещни права върху тях; 
             чл. 134, ал. 2, т. 7- има предложение на съда за делба на урегулирани поземлени имоти;  
             чл. 134, ал. 2, т. 8 - планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал.2. 

   Прилагам следните документи:
             Документ за собственост на имота: нотариален акт, договор за учредено право на строеж или друг
             документ - /копие/ или.............................................................................................................................;
             Скица на имота, сградите и постройките от:
                    -     одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър - Перник;
                    -     от Община Перник /По служебен път/;
                    -     комбинирана  скица;
             Скица с предложение за изменение на ПУП по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ
             Писмено съгласие от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ за изменение на ПУП по чл.  134, ал. 2,
             т. 6 от  ЗУТ.
             Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти,  в които се иска
             застрояване, съгласно  чл. 21, ал. 4 от ЗУТ;
             Предварителен договор за прехвърляне на собственост в случаите по чл. 15, ал. 3, 4 и 5 от ЗУТ;
             Удостоверение  за наследници (при необходимост)/По служебен път/
             Документ за платена такса.

      Моля,    изберете     начин,    по    който    да     Ви    бъде    предоставен    издаденият    индивидуален
административен акт:

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

             Чрез  лицензиран   пощенски   оператор  на   адрес:...........................................................................,   като
             декларирам, че   пощенските разходи  са за  моя  сметка, платими  при получаването  му  за вътрешни
             пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
             Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
             като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
             като вътрешна куриерска пратка;
             като международна препоръчана пощенска пратка;
             Лично или  чрез упълномощено лице в Център за информационно и административно обслужване.

       Декларирам,  че  давам   съгласието  си   община  Перник  да  обработва  и  съхранява  личните  ми  данни
съгласно изискванията на ЗЗЛД   за целите на предоставяне на заявената услуга.*

Дата: ................                                                                            ЗАЯВИТЕЛ: .........................
                                                                                                                                   (подпис)

        Като администратор на данни Община Перник обработва лични данни в съотвествие с принципите на
Общия регламент относно защита на данните. По въпроси относно обработката На Вашите данни, както и за
упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в Община Перник. Повече
информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с политиките за защита на
лични данни на Община Перник, публикувани на официалния сайт на общината: http://pernik.bg

ЗАБЕЛЕЖКА

има                      няма преписка за незаконно строителство;

има                         няма задължения към Община Перник;

Служител на отдел ИПКС: 
..............................................................................................................................................

Служител на отдел “Регистрация и 
обслужване” ..........................................................................................................

(име, фамилия, подпис и дата)

(име, фамилия, подпис и печат)


