1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на
строежа
Характеристика на услугата
Процедурата има за цел създаването на документи-протоколи за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. С тях се
удостоверява наличието на условия за подготовка и откриване на строителната
площадка и за започване на строително-монтажните работи по определена от общината
строителна линия и ниво за строеж, за който са налице: одобрен инвестиционен проект;
разрешение за строеж; осигурен от инвеститора/собственика строителен надзор
(технически контрол) в строителството.
Подписва се протокол Образец № 2/2а от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството.
За съставяне на протокола по Образец № 2/2а лицето, упражняващо строителен надзор,
или техническият ръководител - за строежите от пета категория, подава искане в
общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му.
Нормативна уредба:





чл.157, ал. 2 от ЗУТ
чл.158, ал.1 от ЗУТ
Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
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.
Документ за собственост
Копие от договор за строителен надзор или технически ръководител /за стр. от
V кат./
Квитанция за платена такса

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



7 дни.

Такса на услугата:


20,00 лв.

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.

