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ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ

 НА:
община/район/кметство

У В Е Д О М Л E H И E 
 за инвестиционно предложение за промяна предназначението на сгради  или 

самостоятелни обекти в сгради без извършването на строителни и монтажни дейности 
(Уникален идентификатор на административната услуга - 3179)

От:
(nocoчeme mpume uменa на физическо лице или наименованието на юридическото лице)

Адрес:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с.

област: , община:

ул. (ж.к.): телефон:

факс: , e-mail:

Юридическото лице се представлява от: 
      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

Лице за контакт:

 УВАЖАЕМА Г-ЖО/ УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, 
Уведомяваме Ви, че имаме следното инвестиционно предложение за промяна на предназначението на собствената 
ми сграда/собствения ми самостоятелен oбekm:

(наименование на строежа / обекта според одобрения инвестиционен проект)

Характеристика на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението:

(посочва се сегашното и бъдещото предназначение на сградата/обекта, описва се сградата, в която е разположен обекта – 
жилищна, обществена, смесена, производствена, друго, етажност ,вид на строителната конструкция, година на 

построяване/ въвеждане в експлоатация, етаж, на който е разположен обекта, достъп до обекта – самостоятелен вход, вход 
през общите части на сградата, начин на достъп на хора с увреждания, представлява ли недвижима културна ценност, 

попада ли в охранителна зона на недвижима културна ценност или територия на групова недвижима културна ценност и др.)

2. Описание на основните характеристики на обекта според новото предназначение:

(посочва се площ на обекта, в т.ч. площ за посетители и служители, брой персонал, очаквани: масов достъп на външни лица в 
обекта, наличие на наднормено шумово и/или друго замърсяване, вредни излъчвания, вибрации в обекта, други рискове за 

човешкото здраве и др.)

3. Местоположение:

(населеното място, община, район, местност по регулационен план, квартал, урегулиран поземлен имот, идентификатор по 
КККР, административен адрес, описва се близост до или елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на 

здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство)

4. Инсталационна осигуреност:

(описват се наличните в обекта инсталации – електрически, водопровод, канализация, газ, отоплителна, вентилационна, 
климатична и други; връзките и начина на захранване с е. енергия, вода за питейни, промишлени и други нужди, топлинна 

енергия, газ; необходимостта от промяна на вътрешните инсталации и изграждане на нови, промяна за заявените мощности 
и количества, доставяни от експлоатационните дружества; прилагат се договори за присъединяване, служебните бележки и 

др.)
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5. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността: 

(описват се вещества, които ще отделят от обекта и са възможни замърсители на води, почви, въздух; миризми; очаквано 
количество и вид на формираните отпадъчни води (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за 
третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/

повърхностен воден обек/водоплътна изгребна яма и др.; отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за 
тяхното третиране)

Приложения:

Дата: Подпис

Версия 1 Дата на създаване 21.02.2022 г.


 Стр  от 
Вх. №
ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ
Дата:
 НА:
община/район/кметство
У В Е Д О М Л E H И E
 за инвестиционно предложение за промяна предназначението на сгради  или самостоятелни обекти в сгради без извършването на строителни и монтажни дейности
(Уникален идентификатор на административната услуга - 3179)
(nocoчeme mpume uменa на физическо лице или наименованието на юридическото лице)
Адрес:
                                                      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 
         УВАЖАЕМА Г-ЖО/ УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН АРХИТЕКТ,Уведомяваме Ви, че имаме следното инвестиционно предложение за промяна на предназначението на собствената ми сграда/собствения ми самостоятелен oбekm:
(наименование на строежа / обекта според одобрения инвестиционен проект)
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
(посочва се сегашното и бъдещото предназначение на сградата/обекта, описва се сградата, в която е разположен обекта – жилищна, обществена, смесена, производствена, друго, етажност ,вид на строителната конструкция, година на построяване/ въвеждане в експлоатация, етаж, на който е разположен обекта, достъп до обекта – самостоятелен вход, вход през общите части на сградата, начин на достъп на хора с увреждания, представлява ли недвижима културна ценност, попада ли в охранителна зона на недвижима културна ценност или територия на групова недвижима културна ценност и др.)
2. Описание на основните характеристики на обекта според новото предназначение:
(посочва се площ на обекта, в т.ч. площ за посетители и служители, брой персонал, очаквани: масов достъп на външни лица в обекта, наличие на наднормено шумово и/или друго замърсяване, вредни излъчвания, вибрации в обекта, други рискове за човешкото здраве и др.)
3. Местоположение:
(населеното място, община, район, местност по регулационен план, квартал, урегулиран поземлен имот, идентификатор по КККР, административен адрес, описва се близост до или елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство)
4. Инсталационна осигуреност:
(описват се наличните в обекта инсталации – електрически, водопровод, канализация, газ, отоплителна, вентилационна, климатична и други; връзките и начина на захранване с е. енергия, вода за питейни, промишлени и други нужди, топлинна енергия, газ; необходимостта от промяна на вътрешните инсталации и изграждане на нови, промяна за заявените мощности и количества, доставяни от експлоатационните дружества; прилагат се договори за присъединяване, служебните бележки и др.)
5. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността: 
(описват се вещества, които ще отделят от обекта и са възможни замърсители на води, почви, въздух; миризми; очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обек/водоплътна изгребна яма и др.; отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране)
Приложения:
 Желая да получа резултат от административна услуга:
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.
 Желая да бъде извършена:
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