
 

 

ДО  

КМЕТА НА ОБЩИНА – КОТЕЛ  

ДИРЕКЦИЯ “УТЕС”  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

От: . ………………………………………………………………………….………………….…….  
(собствено, бащино, фамилно име/наименование на юридическото лице) 

ЕГН(БУЛСТАТ) 
 

 тел.: ……………………………..……........... 

представлявано от (за ЮЛ)………………………….………………………………………………. 
(имена на представител на юридическото лице) 

Местоживеене (седалище за ЮЛ): гр.(с.)……………………..………………………………….....  

……………………………………………………………..…..………………………………………  
(ЖК, бул., пл., ул., сграда №, вх., ет., ап.) 

/Останалите имена и адреси, ако има такива, се записват на гърба на бланката/ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Моля, да бъде разгледан на заседание на Общински експертен съвет по устройство на 

територията / съгласуван  и одобрен от гл.архитект на Община Котел инвестиционен проект за 

обект : ………………………..……………………………………………………….……..………… 

……………………..…....в гр./с.…………………, общ. Котел. Категория на обекта ………..… 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: /посочете приложеното/  

 документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на 

общото събрание за приемане на проекта; 

 виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал.3; 

 инвестиционен проект по части както следва: 

 Архитектура ……..бр 

 Конструкции……..бр. 

 Електро……….......бр 

 ВиК ……………бр. 

 ОВИ……………бр. 

 ВП ………….…бр. 

 …………………бр 

 …………………бр. 

 …………………бр. 

 комплексен доклад за оценка за съответствието (задължително за обектите І и ІІ категория);  

 предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура; 

 административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие 

за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда или специален закон; 

 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. 

 становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е 

необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда; 

 съгласуване на проекта с Националният институт за недвижимо културно наследство при условията и по 

реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и 

охранителните им зони. 

 

Забележка: Сроковете за извършване на услугата започват да текат от датата на постъпване на 

заявлението и заплащане на цената на услугата съгласно чл.48, ал.3 от НОАМТЦУ. 

 

 
ЗАЯВИТЕЛ:...............................  

Цена …….. лв., платена  с кв.№……………..…..….    /подпис/ 

 

Приел приложените папки: …………………………………..………. 

(Име и подпис на служителя от ДУТЕС) 


