УТ № 15/31.10.2017 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА: /СУНАУ - ОБА3 - 8/ СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ /нормативни документи/: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ чл.141, ал.1 от ЗУТ; Наредба №2/29.06.2004г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии; Наредба №8 за обем и съдържание на устройствените схеми и
планове.
Необходими документи:
Искане
Комплект в съответствие с чл.144 и 139 от ЗУТ;
документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6;
три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, чл.144 от ЗУТ;
оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6;
Външни администрации
/институции

1. Подаване на искане за съгласуване на
ИИП
*
2.Преглед на документите и преценка за
съответствие с изискванията на ЗУТ
(когато има доклад за съответствие по
чл.142 от ЗУТ от консултантска фирма)
Строежи Ill, IV,V категория
Строежи I и II кат.
3. В случай че внесената преписка е в
съответствие с изискванията на ЗУТ-с
доклад за съответствие- подписват се
подпечатват чертежите
3.Когато инвестиционните проекти не са
придружени с доклад за съответствие от
лицензирана консултантска фирма приемане на доклад от ОЕСУТ, с
докладващ гл.експерт
3.1.Разглеждане и одобрение от
общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ),
който взима решение и се съгласуват
проектите
3.2.В случай че внесената преписка е в
съответствие с изискванията на ЗУТ- без
доклад за съответствие - след приемане
от ЕСУТ се съгласуват проектите
4.При изпълнени законови изисквания
при внесен проект с оценка за
съответствие, съгласно чл. 144, ал. 3, т.
1 ЗУТ във връзка с чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ
инвестиционният проект се представя на
главния архитект
5.Заплащане на такса
6. Връчване на проектите

Срок

Цена

ОЕСУТ

Главен архитект

ЦАУ/ Центрове за
административни услуги

Изпълнители
/структурни звена в Общината, Външни
структури/
Технологични операции
/Задачи по изпълнение на услугата/

Гл.експерт дирекция
„Устройство на територията“

Общинска администрация

14 дни
*

*

*

14 дни
*

*

*

*
14 дни
*

*

*
*

Съгл.
НОАМТЦТОБ

