2100 Издаване на разрешение
информационни елементи

за

поставяне

на

рекламно-

Характеристика на услугата:








Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне,
издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет .
В чужди поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти се
издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления
имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от
съоръжението площ.
Върху сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти се
издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или
писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението
площ. Съгласието и договорът за наем се оформят по реда на Закона за
управление на етажната собственост.
След разглеждане на представените документи се издава виза за проектиране и
разрешение за поставяне на преместваеми обекти от Главния архитект на
община Бобов дол.

Нормативна уредба:


чл. 57,ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)

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:







Документ за собственост
Ситуационна скица с обозначени местоположение и вида на РИЕ
Технически проект на РИЕ - по преценка на гл. архитект
Графичен материал /скица, колаж/ фотоснимка за искания вид на РИМ, с
неговите размери и материал
Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице.
Документ за платена такса

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Срокът, който е указан в Разрешението за поставяне на преместваемия обект.

Срок на изпълнение


14 дни

Такса на услугата:


50 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

