2085.Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в
действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с
чл.175 от ЗУТ
Характеристика на услугата
Собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на администрацията
данни за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под
повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, за самостоятелните
обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и за зоните на
ограничения при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31. Сграда или
съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект, както и
строежи, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, преди
собственикът, съответно възложителят, да представи
удостоверение от
администрацията, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 и данните, подлежащи
на отразяване, са нанесени в кадастралния план и кадастралните регистри.
Изготвяне на удостоверение за нанасяне на новоизградените сгради в действащия
кадастрален план
Нормативна уредба:




чл. 54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър
чл. 175 от Закона за устройство на територията
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
Виза за проектиране или копие от ПУП;
Разрешение за строеж или Акт за узаконяване на обекта;
Архитектурно разпределение при промяна на предназначение;
Констативен акт за подземни проводи;
Геодезическо заснемане на новоизградения обект.
Квитанция за платена такса

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



7 дни.

Такса на услугата:


25 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.

