19. ОА02.6 - Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата
инфраструктура с обхват и значение за повече от една община - /формуляр/
Правно основание: чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията 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. Комплект от одобрен инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно
Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности
(описват се всички части на проекта).
2. Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
(комплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и
др.), или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал. 6, т.1 от ЗУТ .
3. Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта:
Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на
Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ (за земеделски земи със сменено предназначение);
Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност; Становище за
противопожарна осигуреност на обекта от РСПАБ за обекти I и II категория; Разрешително от
МОСВ - Басейнова дирекция; Становище от ДИТН; Разрешение от МРРБ по чл.96 от ЗУТ
(строителство в свлачищни райони); Становище от Министерство на здравеопазването;
Становище от ОПУ; Становище от КАТ; Становище от Агенция по горите, когато се засягат
горски територии и др.
4. Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура през общински имот – чл.193, ал. 4 от ЗУТ или
договор между собствениците на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите по
чл.193, ал.1 от ЗУТ.
5. Квитанция за платена такса.

Срок за изпълнение: 1 месец от постъпване на заявлението в случаите по чл. 142, ал.6,
т.1, 7 дни от постъпване на заявлението в случаите по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ
Цена/такса: Тарифа № 14 на МРРБ
Изходящ документ: Разрешение за строеж

