2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти подлежащи на
възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Характеристика на услугата:








Технически изисквания за издаване на удостоверения и скици по чл. 13, ал. 5 и 6
ППЗСПЗЗ:
Удостоверението и скицата по чл. 13, ал. 5 и 6 ППЗСПЗЗ служат за
постановяване на решение на общинската служба по земеделие- Бобов дол за
възстановяване правото на собственост върху имоти в границите на
урбанизираните територии в случаите по чл. 11, ал. 2 ППЗСПЗЗ. Не ммогат да
служат за прехвърлителни сделки.
1.2. Техническата служба на общината издава удостоверението и скицата по
искане на собствениците или по служебно искане на общинската служба по
земеделие и гори.
1.3. Удостоверението съдържа данните по чл. 13, ал. 5 ППЗСПЗЗ
1.4. Скицата съдържа данните по чл. 13, ал. 6 ППЗСПЗЗ

Нормативна уредба:




чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7 от Правилника за прилагането
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Заповед № РД-02-14-461/26.08.2003 г. на МРРБ
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;
Актуално или презаверено решение от ОСЗ,Бобов дол;
Удостоверение за наследници;
Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице;
При наличие – копие от предходна скица
Одобрен помощен план (при необходимост)
Други
Квитанция за платена такса.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 До постановяване на решение на общинската служба по земеделие-Бобов дол
Срок на изпълнение


1 месец

Такса на услугата:


40 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.

