Ал.7, т.1

До
Главен архитект на
Община Хасково

място за стикер

ЗАЯВЛЕНИЕ
за осигуряване на присъствие на служител при откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия
(чл.157, ал.2 от ЗУТ)

*От 1.
(лице, упражняващо строителен надзор или техническо ръководство – Дан. №/за фирма)

*адрес: ________________________________________________ *тел.
(област, общ., нас. място, ж.к., бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

Желая да ми бъде осигурено присъствието на служител по чл.223, ал. 2 от ЗУТ при
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(посочва се nоземленият имот (урегулиран uлu неурегулиран, кварталът, местността, населеното
място / pecn. землището u дpугu данни, индивидуализиращи nоземления имот u cmpoeжa)

ул. _________________________________________________

______ № _____

като при възможност огледа на строителната площадка да бъде на____
* задължителни полета за попълване

__от

____
__ _ч.

Приложения (оградете в кръг документите, които прилагате):
1. Разрешение за строеж (заверено, че е влязло в сила);
2. Договор за надзор в строителството за строежи от I-IV категория или Технически
ръководител за строежи от V категория;
3. Договор за авторски надзор по всички части;
4. Разрешително за временни строежи и заемане на тротоари за нужди на
строителството от Общинска администрация (при необходимост);
5. Разрешително за депониране на земни маси и строителни отпадъци от Дирекция ЕНППЕ
– Община Хасково (при необходимост) или декларация от лицето, упражняващо
строителен надзор (технически ръководител), че е необходимо (ако така е указано в
конструктивната част на проекта на строежа);

6. Договор за изпълнение на строежа и удостоверение за вписване на строителя в
Централния професионален регистър на строителя (не са необходими, ако строежът е
от вид, за който не се изисква вписване на строителя в регистъра, съгласно чл. 14,
ал. 2 от ЗКС);

7. Одобрен ПУСО (при необходимост);
8. Одобрен ПБЗ;

гр. (с.)

Строителен надзор :
(Технически ръководител)

(подпис)

(дата)

Забележки:
1. Датата, определена за оглед на строителната площадка да бъде
най- малко 3 работни дни след датата на подаване на настоящето
заявление;
2. Към момента на огледа е задължително строителната площадка да бъде
оградена по указание на общинската администрация и да е поставена
информационна табела, съгласно чл. 157, ал. 5 от ЗУТ;



Цена – 50 лева;

Община Хасково е Администратор на лични данни с идентификационен номер 163386 и представител Кмета на Община Хасково.
Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната
услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран в
хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредоставянето на
личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на производството..

