Ал. 10, т. 1

До
Кмет на
Община Хасково

място за стикер

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за поставяне на
преместваеми обекти или на РИЕ ( чл.55, 56 и 57 от ЗУТ )

* От 1.
(име, презиме, фамилия / юридическо лице)

( ЕГН / ЕИК)

*адрес за кореспонденция:
(област, община, населено място)

*тел.
(ж.к., бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

2.
(име, презиме, фамилия / юридическо лице)

( ЕГН / ЕИК)

адрес за кореспонденция:
(област, община, населено място)

тел.
(ж.к., бул./ул., сграда №, вх., ет., ап.)

Желая да ми/ни бъде разрешено поставянето на:

Място на поставяне:

(onucвa ce видът, кamo се nocочват u nоземленият имот (урегулиран uлu неурегулиран, кварталът,
местността, населеното място / pecn. землището), улица u дpугu данни, индивидуализиращи
обекта / РИЕ и nоземления имот)

Собственост на :
* задължителни полета за попълване

Приложения (оградете в кръг документите, които прилагате):
1. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност;
2. Схема по чл.56 или чл.57 от ЗУТ (ако имота е частна или държавна собственост);
3. Документ за собственост на имота (за имоти частна собственост);
4. Договор за наем или нотариално заверено съгласие от собственика на терена, сградата
или съоръжението;
5. Снимки, визуализации и други материали, доказващи адаптацията на преместваемия
обект или РИЕ в градската среда;
6. Други;

гр. (с.)

Заявител/и: 1.
(подпис)

2.
(подпис)
(дата)



Цена – 30 лева за 1 (един) обект:
- за кампаниини обекти – 20 лева за 1 (един) обект;

 Срок – 30 дни;

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..

