2083 Издаване на скица с виза за проектиране
Характеристика на услугата:


Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен
устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с
означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени
линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на
застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите
отклонения. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на
подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от
кадастралната карта и подробния устройствен план.

Нормативна уредба:



чл. 140 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 към чл.42 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 или друго вещно право.
Удостоверение за наследници (при необходимост)
Съгласие на съсобствениците на имота с нотариално заверени подписи
Актуална скица на ПИ
Актуална скица от действащ регулационен план
ПУП- ПР, ПЗ /ПУП-Парцеларен план/, влязъл в законна сила
Скица – мотивирано предложение за местоположението на строежа
Доказателства за законен строеж – (при преустройство и промяна
предназначението на част или на цяла сграда)
Пълномощно (при необходимост)
Други
Квитанция за платена такса

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


6месеца

Срок на изпълнение
 14 дни
Такса на услугата:


20 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.

