До Кмета

Вх. №
Дата:

на:

ден, месец, година

община/район/кметство

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И /ИЛИ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ /НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.156Б ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА/
От:

(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН

ЕИК:

Адрес:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с.
област

община
телефон:

ул. (ж. к.)
e-mail:
Юридическото лице се представлява от

(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)

№/дата на пълномощното

Желая да ми бъде одобрен
План за управление на строителните отпадъци

План за безопасност и здраве за обект

(вписва се наименованието на строежа /обекта според инвестиционния проект)

на адрес
за строежа има одобрен инвестиционен проект
и разрешение за строеж

Прилагам следните документи:
За план за управление на строителните отпадъци
Копие от разрешение за строеж (влязло в сила) и/или одобрен План за безопасност и здраве
на обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването);

(при разрушаване

Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на общината;
Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо);
Част „План за управление на строителните отпадъци” – 2 екземпляра;
Копие от договор с фирма, с приложен лиценз за извършване на превоз на товари, както и регистрационен
документ за дейности с отпадъци (транспортиране).
За план за безопасност и здраве за обект
Копие от договор за изграждане на обект
План за безопасност и здраве - 2 екземпляра
Временна организация за безопасност на движението - 2 екземпляра (когато е приложимо)
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Желая да получа резултат от административна услуга:

Желая да бъде извършена:
Бърза услуга

Обикновена услуга

Подпис

Дата:

Уникален номер на заявката:
Версия 1

URI

Дата на създаване 13.07.2020 г.

2667
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Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се
автоматично при подписване)
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