2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни
настилки и вътрешно квартални пространства
Характеристика на услугата


Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и
вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за
строеж. За започването на строежа възложителят уведомява съответната
общинска администрация след съгласуване с органите по безопасността на
движението.
При повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,
които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или експлоатационното
дружество може да започне работите веднага, като уведоми за това съответната
общинска администрация и собствениците на засегнатите поземлени имоти.

Нормативна уредба:



чл.148 от ЗУТ, във връзка с чл. 72, ал.1 от ЗУТ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл.58, т.1 от НОАМТЦУ

Място на заявяване и предоставяне на услугата:
Община Бобов дол
ул. „Двадесет и седми октомври” № 2
„Деловодство на община Бобов дол”, гише № 4
телефон: 0702/63915, вътрешен 12
e-mail: dachkova@bobovdol.eu
Работно време: 8:30-17:15 ч.
Услугата може да бъде заявена също по пощата и по електронен път.
Необходими документи за предоставяне на услугата:











Заявление по образец
Копие от влязло в сила Разрешение за строеж
График - 3 бр., подписан и подпечатан от възложителя и строителя
Одобрен проект по част: Временна организация на движението
Договор с фирма, която да извърши строително - монтажните работи
Договор с фирма – консултант, която да изпълнява строителен надзор по време
на строителство
Заповед по чл. 193 от ЗУТ за учредяване право на прокарване (при
необходимост);
Доклад от Главния инженер на Общината за възстановени настилки.
Други документи свързани с допустимостта на извършеното строителство (при
необходимост)
Пълномощно (при необходимост)

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


До приключване на строително – монтажните работи

Срок на изпълнение


7 дни

Такса на услугата:
Тротоарно право във връзка със строителство-1,00 лв./м2 на ден, или 20,00 лв./м2 на
месец
Гаранция за възстановяване на настилката- Тротоари – 50,00 лв./м2Асфалт – 50,00
лв/м2Бетонова настилка – 50,00 лв./м2Друга настилка 30,00 лв./м2За зелена площ, вкл.
озеленяване 30,00 лв./м2
Начин на плащане:
 В деловодството на общината, гише № 4 в брой
 По банкова сметка:
IBAN: BG33BPBI79258458926744
BIC: BPBIBGSF
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, БОБОВ ДОЛ
Код за вид плащане: 448001
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

