2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Характеристика на услугата:
 Собствениците и обитателите на недвижими имоти са длъжни да осигуряват
свободен достъп в тях за извършване на разрешени или предписани
проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във
връзка с устройството на територията, въз основа на заповед на кмета на
общината,
 Собствениците на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в
тях за извършване на дейности и мероприятия при бедствия, аварии и
катастрофи и изпълнение на комплексни геозащитни проекти (укрепване на
свлачища, защита на речни и морски брегове и други отводнителни и
укрепителни работи). Изпълнението на дейностите и проектите се извършва
така, че да не засяга обектите на основното застрояване. Достъпът се осигурява
със заповед на Кмета на общината
 След завършване на работите, лицето, на което е осигурен достъп, е длъжно
веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижимия имот във връзка
с изпълнението на работите. Ако повредите не могат да бъдат отстранени,
правоимащият се обезщетява за причинените вреди.
Нормативна уредба:



чл. 194, ал.1 от ЗУТ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл.58 от НОАМТЦУ на 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:






Заявление по образец
Документ за собственост
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Други
Квитанция за платена такса

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


До приключване на дейностите в определения срок.

Срок на изпълнение
 1месец
Такса на услугата:


Процедура по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията.

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.

