
4038
До Кмета на Община Созопол

ИСКАНЕ
за разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални

пространства, в т.ч. зелени площи

От 1. Възложител.......................................................................................

/име,презиме;фамилия; наименование на фирма, адрес/ 

ЕГН / ЕИК.......................................................телефон за контакт............

2.Строител.

/име.презиме,фамилия; наименование на фирма.адрес/

ЕГН / ЕИК.......................................................телефон за контакт............
Във връзка със строителството на обект:

по плана на гр./с/.................................... с адрес на обекта:.......................................................
е необходимо да ни бъде издадено разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки

вътрешно-квартални пространства, в т.ч. зелени площи.
Количество на настилките, които ще бъдат нарушени са както следва:

1 .Тротоарни базалтовн плочи ........................... кв.м. 6. Асфалтова настилка......... .......... ......................... ...кв.м.
2,Бетонови елементи.......... .......~...... 7. Друг вид ... кв.м. 

.... кв.м.
9. Видими бетонови бордюри /улични/................
10. Видими бетонови бордюри /градински/.....**..

....мл.
6,Паваж ..............................................

Прокопаването на настилката ще започне на........ .........................................................
Възстановяването на настилката ще завърши на......................................................

Приложение:
1. Разрешение за строеж № .................... / ......................................;
2. Копие от проекта с одобреното и съгласувано трасе на комуникацията;
3. Съгласуван с Община Созопол проект за организация на движението или копие от ПБЗ 

(план за безопасност и здраве) за обекта;
4. Удостоверение за наличие или липса на задължения.към Община Созопол /служебно/;

С уважение: 1...................................
/подпис/печат на възложителя/

2.......................................
/подпис/печат на строителя/



Р А З Р Е Ш Е Н И Е
ЗА

ПРОКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНО- 
КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА, В Т.Ч. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Разрешава се на:..............................................................................................................................
ЕИК/ЕГН.............................................................................................................................................
Адрес:..................................................................................................................................................
Тел. за връзка.....................................................................................................................................

Да извърши работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно 
квартални пространства, в т.ч. зелени площи във връзка със строителството на обект:

по плана на гр./с./..............................................................................................................................
с адрес на обекта..............................................................................................................................

Прокопаването да започне след съгласуване с органите на РПУ , служба КАТ- 
Созопол и експлоатационните дружества, притежатели на изградена подземна инфраструктура 
на територията на строителния обект- „ЕР Юг” АД, „ВИК” ЕАД, „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД, „СКАТ ТВ” ООД

Разрешението се издава при условия:
-Задължително възстановяване на нарушените настилки и приемане с протокол от Община 
Созопол за възстановителните работи.

Съгласували:
 1 /КАТ Созопол/

 2  /”ЕР Юг”АД

 3 /”ВиК” ЕАД клон

 4 /„ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД-клон

 5 / „СКАТ ТВ”-клон

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ
Кмет на Община Созопол

8130 гр. Созопол,, пл. “Хан Крум ” № 2, тел.: +359 550 2 57 01 факс: +359 550 2 24 38 
e -  mail: obshtina@sozopol.bg, web-site: w ww.so7.opol.b2
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