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ДО  
МИНИСТЪРА НА 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони по 
реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

От:
(трите имена на физическите лица или наименование на юридическите лица  - възложители по чл. 161, ал. 1 от ЗУТ)

Адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща:
(информация за контакт на физическите лица  - адрес, телефон, факс, електронна поща, седалище и адрес на 
управление на юридическите лица  - възложители по чл. 161, ал. 1 от ЗУТ)

Адрес за кореспонденция

Телефон за връзка: електронен адрес за връзка

Име на упълномощеното лице
(в случай на упълномощаване по съответния законов ред)

Адрес за кореспонденция, телефони, електронна поща на упълномощеното лице: 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадено предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 за строителство в свлачищен 
район за:

(посочва се характера на инвестиционната инициатива)

в поземлен/и имот/и с идентификатор/и, населено място, община:
(посочва се местоположението на имот/и, съгласно кадастрален план, кадастрална карта, карта на възстановената 

собственост и др.)

в урегулиран/и поземлен/и имот/и с номер/а, квартал, местност, населено място,община: 

 (посочва се местоположението на имота/и, съгласно подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване, 
парцеларен план и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Списък на приложените към заявлението изискуеми документи
Документация, съгласно списъка на приложените документи

(прилагат се списък с посочени: име на документа/предмет/номер/дата/орган по издаване, копие, заверено копие или оригинал, 
пълен комплект или част от документация и др., и всички изискуеми документи, съгласно указания на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството  - писмо изх. № 03-01-7/21.01.2015 г., изменено и допълнено с писмо изх. № 03-01-7/24.02.2016 г.  
МРРБ се снабдява по служебен ред с необходимите актуални скици в електронен формат, изискуеми съгласно т. 8 от посочените 
указания от 2015 г.)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга: 

Дата: Подпис

Трите имена на подписалия: 
(имената по документ за самоличност на възложителите/пълномощника)

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 02.12.2020 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)

МРРБ се задължава да не разпространява предоставените лични данни и да ги използва само за целите на 
настоящото заявление, съгласно чл. 19 и чл. 20 от ЗЗЛД. 
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