ОА2.1 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община
или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
Наименование на услугата: Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от
една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
Правно основание /нормативни документи/:
Закон за устройство на територията - чл. 124а, ал. 3
Необходими за изпълнение на услугата документи
1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост, легитимиращи заявителя, като заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал.5 от ЗУТ;
3. Задание по чл. 125 от ЗУТ, ал.1 и ал.2;
4. Становище или решение на РИОСВ - Варна за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от
ЗБР;
5. Съгласуване с Министерство на културата на заданието по чл. 125 от ЗУТ;
6. Скица с предложение за изменение на ПУП по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ;
7. Съгласуване с други специализирани администрации или експлоатационни дружества, ако това е необходимо.

2. Преглед на входяща поща на
хартиени носители за деня.

Комплектоване и
изпращане на крайния
документ

Звено за изпълнение на
услугата

Звено за изпълнение на
услугата

Срок

Цена

14 дни

безплатно

1 ден

ОУ

1. Приемане на заявлението,
проверка за наличност на
изискуемите документи, поставяне
на входящ номер.

Отдел /звено/ за приемане
на входящите документи

Технологични операции
/Задачи по изпълнение на услугата/

Областна администрация

БКО

Изпълнители
/структурни звена в
Общината, Външни
структури/

Външни
администрации
/институции

1 ден

7. Съгласуване на проект акта.

Гл.
секретар

Директор
„АКРРДС”

6. Разпечатване.

Е Дирекция
„АКРРДС”

5. Проверка и съгласуване на проект
на акта.

7 дни

1 ден

Е „АКРРДС”

4. Проверка на документите и
изготвяне на разрешение.

0,5 дни

Юрискунсулт
Директор
„АКРРДС”

3. Резолюция и насочване за
обработка от експерта в дирекция по
електронен път.

1 ден

0,5 дни

1 ден

БКО

9. Извеждане и подпечатване на акта.

ОУ

8. Подписване на проект на акта.

1 ден

