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Образец на заявление за услуга № 1966 
Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен 

устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждането 
на обекти с регионално значение

ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ  

З А Я В Л Е Н И Е  

От:
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН  ЕИК:

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

община област

ул. (ж. к.)
телефон: e-mail:

Заявявам желанието си, да ми бъде издадено разрешение за изработването на Проект за изменение на 

подробен устройствен план, който:

1. Обхваща територии, попадащи в общините:

(посочва се наименованието на общините) 

във връзка с имот/и:

(посочва се урегулиран/неурегулиран имот/и и №/идентификатор, когато имота/имотите, попада/т в територия с одобрени кадастрална 
карта и кадастрални регистри)

или

2. Предвижда изграждане на обект/и с регионално значение:

(посочва се наименованието на обектите) 

Приложения: 
Документи, които легитимират заявителят, като заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ; 

Скица с предложение за изменение на ПУП по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ; 
Становище от кмет на община, съгл. чл. 135, ал. 4 от ЗУТ ;
Документи по чл. 62, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна на предназначението на територии.

Желая да получа искания документ по следния начин: 

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 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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