23. ОА02.10 - Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна
инициатива и издаване на разрешение за строеж - /формуляр/
Правно основание: чл. 150, ал. 1, чл. 145, ал. 2 и чл. 148, ал. 3; чл. 1 150, ал. 4 от Закона
за устройство на територията чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2 от Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на МРРБ и от областните управители
Необходими документи:
Заявление по образец
1. Проекта за ПУП-Парцеларен план.
2. Инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на МРРБ за
обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, в зависимост от спецификата на обекта.
3.Решение на съответния общински съвет за съгласуване на проекта за ПУППарцеларен план.
4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на
Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква).
5. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания
към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ- за обекти първа и втора
категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория - по желание
на възложителя, комплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност.
6. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа
и втора категория.
7. Протокол от ОПУ Габрово и КАТ-ПП при РДВР - ако обектът е прилежащ на път от
републиканската пътна мрежа.
8. Становище от Регионална здравна инспекция - Габрово (или Министерство на
здравеопазването) за случаите, в които е необходимо.
9. Съгласувателно писмо от НИНКН (или Министерство на културата) за случаите, в
които е необходимо.
10. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на
техническата инфраструктура.
11. Квитанция за платена цена на услуга.

Срок за изпълнение: 3 месеца, след подаването на окомплектована преписка
Цена/такса: Тарифа № 14 на МРРБ
Изходящ документ: Решение за обезщетение

