Ал.12, т.5

До
Кмет на
Община Хасково

място за стикер

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура (чл.74, ал.2 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.)

3. ________________________________________________________________________
(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 извършена проверка и да бъде съставен Протокол за разрешаване
засипването на изградените/преустроени подземни мрежи и/или съоръжения във връзка с
изпълнението на следните строително – монтажни работи:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(описват се строително - монтажните работи)

които са извършени на административен адрес: гр.(с., землище) ___________________,
кв._________________, ул. __________________________________________ № ___ ____
находящ се ___________________________________________________________ ______
(в случай, че административният адрес е неизвестен или не дава точна представа за
местонахождението на строително – монтажните работи се дава по-детайлно описание)

съгласно Съгласувателно писмо № ________
* задължителни полета за попълване

______ от дата ______

_______

Приложения (оградете в кръг документите, които прилагате):

1. Заснемане на проводите на техническата инфраструктура (Удостоверение по чл.54);

2. Документ за внесена такса за издаване на разрешение за засипване;

гр. (с.)

Заявител /и: 1.
(подпис)

2.
(подпис)

___
___

3.

(дата)

(подпис)

 Цена – 1 лев за 1 лин. метър, но не по-малко от 50 лева и
не повече от 200 лева;



Срок – няма;

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.

