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ДО  
МИНИСТЪРА НА 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

З А Я В Л Е Н И Е 
За одобряване на общ устройствен план (ОУП) или на изменение на ОУП (ИОУП) за селищно 

образувание с национално значение или на община по Черноморското крайбрежие, и на 
специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП/ИОУП, с които се допускат отклонения от 

правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени 
зони  

(чл. 127, ал. 10 от ЗУТ, чл. 19, ал. 3 от ЗУЧК, чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, § 45 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 

26.03.2019 г., § 25. ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г., § 57, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, 

обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., § 52, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г., § 124, ал.1 от ПРЗ 

на ЗИД на ЗУТ обн ДВ бр. 101 от 22.12.2015 г., чл. 13, ал. 3 от ЗУТ) 

 

От:
(трите имена  на ФЛ или наименованието на ЮЛ, от чието име подавате заявлението)

Адрес за кореспонденция

Телефон за връзка: електронен адрес за връзка

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Моля да одобрите приложения проект за:

на територията на
(област/община/землище/населено място/селищно образувание)

на основание чл.
(посочва се нормативното основание за конкретния план)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
(описват се приложените към проекта документи, които се изискват съгласно действащата нормативна уредба като 
условие за изпълнение на административната услуга, и са посочени в описанието на административна услуга № АУ 
1495)

Заявявам желанието си да получа изготвената административна услуга: 

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)

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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