1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти
Характеристика на услугата:
Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини,
маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на
градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела,
съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).
Забележка: Съгласно чл. 56, ал.2 от ЗУТ, Разрешение за поставяне за държавни и
общински имоти се издава въз основа на схема одобрена от Главния архитект и след
проведени търгове или конкурси, чрез които са определени лицата, които ще получат
разрешение за поставяне.
Нормативна уредба:





чл. 56 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на
преместваеми и открити обекти и елементи на градското обзавеждане на
територията на община Бобов дол по чл.55, чл.56, ал.2 и чл. 57, ал.1 от ЗУТ
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 към чл.42 от НОАМТЦУна територията на община
Бобов дол

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:








Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж
(копие);
Договор за наем;
Одобрен проект по всички необходими части;
Одобрена схема, когато се разполага върху общински имот;
Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните
предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице.
Документ за платена такса.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Срок на изпълнение

14-дни
Такса на услугата:




преместваеми и открити обекти и елементи на градското обзавеждане на
територията на община Бобов (съгласно Наредбата по чл.55, чл.56, ал.2 и
чл.57, ал.1 от ЗУТ) – 50,00 лв. за един обект;
преместваеми павилиони – 100,00 лв. за един обект.

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.

