2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или
План за безопасност и здраве.

Характеристика на услугата


На основание чл. 156б от Закона за устройство на територията е необходимо
след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откриването на
строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане
или премахване на строеж възложителят да внесе за одобряване в общината:
1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква
по Закона за управление на отпадъците;
2. план за безопасност и здраве.
 Планът по т. 1 се одобрява при условията и по реда на Закона за управление на
отпадъците.
 Планът по т. 2 се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него
длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му.
Нормативна уредба:


чл. 156б от Закона за устройство на територията

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
 По точка 1.
1.Копие от разрешение за строеж (влязло в сила) и/или одобрен План за
безопасност и здраве (при разрушаване на обекти на техническата инфраструктура
и благоустрояването);
2.Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на
Община Бобов дол;
3.Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е
приложимо);
4.Част „План за управление на строителните отпадъци” – 2 екземпляра;
5.Копие от договор с фирма, с приложен лиценз за извършване на превоз на товари,
както и регистрационен документ за дейности с отпадъци (транспортиране).

 По точка 2.
1. Копие от договор за изграждане на обект
2. Част : План за безопасност и здраве - 2 екземпляра
3. Част: Временна организация за безопасност на движението - 2 екземпляра (когато
е приложимо)
 Документ за платена такса
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


Планът губи правно действие, в случай, че в 6-месечен срок от датата на
одобряването му строителството не е започнало, както и когато разрешението за
строеж е загубило правно действие.

Срок на изпълнение


14 дни

Такса на услугата:



20 лв. за т. 1 или т. 2
40 лв. за т. 1 и т. 2

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.

