2084 Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал.1 от ДР на

ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ
Характеристика на услугата




Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа,
но са били допустими по действащите подробни градоустройствени
планове и по правилата и нормативите, действали по време на
извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не
подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет
на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от
органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни
проекти, че строежите са търпими.
Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа,
но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето,
когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този
закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за
ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след
представяне на удостоверение от органите, които са овластени да
одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Нормативна уредба:



§ 16, ал.1 от ДР на ЗУТ
§ 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ

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)
Нотариално заверена декларация за времето на извършеното строителство или
др. документи удостоверяващи времето на извършеното строителство
Скица на поземления имот от кадастралния план; от действащия ПУП или
действащия по време на извършеното строителството ПУП.
Разрешение или Становище по реда на чл. 96, ал. 4 от ЗУТ;



Други документи свързани с допустимостта на извършеното строителство (при
необходимост)
 Пълномощно (при необходимост)
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


До съществуването на постройката

Срок на изпълнение
 14 дни
Такса на услугата:


100 лв.- за всяка сграда в УПИ/ПИ

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.

