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Стр. 1 от 2URI 2893

Вх. № /

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДА 

ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ СГРАДА, ОТРЕДЕНИ ЗА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

от:
(три имена)

адрес: гр./с./ Област: Община:

телефон за връзка: ел. поща:

 Във връзка с образувано производство и на основание чл. 39, ал. 3 от ЗУТ моля за предоставяне на писмено 
съгласие за промяна предназначението на сграда или на части от сграда, отредена за обект на образованието и 
науката 
  
 УВАЖАЕМИ/ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Прилагам следните документи:

1. Мотивирано предложение на кмета на общината за промяна на предназначението на сграда или на част от 
сграда - обект на образованието и науката;

2. Мотивирано предложение на директора на държавната институция в системата на предучилищното и 
училищното образование или ректора на държавното висше училище за промяна на предназначението на сграда 
или на част от сграда - обект на образованието и науката;

3. Решение на Общинския съвет за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда - обект на 
образованието и науката (За общински или частни сгради);
4. Положително становище на Регионалното управление на образованието за промяна на предназначението на 
сграда или на част от сграда - обект на образованието и науката;

5. Документ за собственост;

6. Заповед за закриване на училището, детската градина или центъра за развитие на личностното развитие 
(когато се касае за сгради, освободени в резултат на закриване или преобразуване на училища, детски градини и 
центрове за личностно развитие);

7. Извадка от действащия ПУП – план за регулация и план за застрояване;

8. Одобрени архитектурни проекти на сградите (съществуващо положение);

9. Инвестиционни проекти (идейни проекти или идейни скици) за промяна предназначението на сградите. 

10. Други
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Стр. 2 от 2URI 2893

Забележка:

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

Уникален номер на заявката: 

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата: Подпис на заявителя: 

Дата на създаване 07.07.2021 г.Версия 1


Приложение 4 към чл. 20, ал. 1, т. 5
Стр.  от 
ДО
МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ СГРАДА, ОТРЕДЕНИ ЗА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
(три имена)
         Във връзка с образувано производство и на основание чл. 39, ал. 3 от ЗУТ моля за предоставяне на писмено съгласие за промяна предназначението на сграда или на части от сграда, отредена за обект на образованието и науката
 
         УВАЖАЕМИ/ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Прилагам следните документи:
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
и декларирам, че разходите са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели
Забележка: Оригиналът на заявлението и документът за предплатена пощенска услуга за чужбина остават на съхранение в Министерството на образованието и науката
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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