2114 За издаване на заповед за учредяване право на преминаване през
чужди поземлени имоти (на основание чл. 192, ал.2 и чл. 193 от ЗУТ)
Характеристика на услугата:







Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с
нотариална заверка на подписите.
Правото на преминаване през общински поземлени имоти се учредява, когато
друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед
на кмета на общината.
Заповедта за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот се
вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва
от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен
имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за общинска
собственост.
Заповедта, както и отказът за издаването й подлежат на обжалване по реда на чл.
215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

Нормативна уредба:



чл. 192, ал.2 и чл. 193 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:


Когато собственикът на служещия имот поиска отмяна на заповедта, в
случай че се излезе извън обема на учреденото право на преминаване.

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.

