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ДО 
МИНИСТЪРА НА 
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на спортен обект и съоръжения или 

на части от тях

от:

Адрес за кореспондеция : гр. /с./  Област:

жк./ул./бл./№/вх./ет./ап.

 Телефон за връзка: E-mail:

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 
Във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за устройството на територията, моля за предоставяне на писмено съгласие за 
промяна предназначението на спортен обект и съоръжения или на части от тях, а именно:

Прилагам следните документи: 
 
1. Мотивирано предложение на кмета на общината за промяна на предназначението; 
2. Решение на Общинския съвет за промяна на предназначението (ако приложимо); 
3. Документ за собственост; 
4. Извадка от действащия ПУП – план за регулация и план за застрояване; 
5. Одобрени архитектурни проекти на сградите (съществуващо положение); 
6. Инвестиционни проекти (идейни проекти или идейни скици) за промяна предназначението на сградите.

Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи за вътрешна/и куриерска/и пратка/и са за моя сметка, платими при 
получаването и съм съгласен документите да бъдат пренесени за служебни цели.

Чрез Системата за сигурно електронно връчване

По друг начин

Дата: Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 03.05.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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Заявявам, че желая резултата от административната услуга да получа:
като декларирам, че пощенските разходи за вътрешна/и куриерска/и пратка/и са за моя сметка, платими при получаването и съм съгласен документите да бъдат пренесени за служебни цели.
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