2115 Попълване/поправка на кадастрален план
Характеристика на услугата:




Съгласно § 4 т. 2 от ПЗР на ЗКИР до одобряването на кадастрална карта и
кадастрални регистри кадастралните планове и регистрите (разписните списъци)
към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна
република България и Закон за териториално и селищно устройство, се
поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички
настъпили изменения в недвижимите имоти, плановете; картите и регистрите,
одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските
земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд, се поддържат от общинските служби по земеделие и гори при
условия и по ред, определени в Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на
картата на възстановената собственост.
Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те
се отстраняват след решаването му по съдебен ред.

Нормативна уредба:




чл. 134, ал.2, т.4 от Закона за устройство на територията
Закон закадарстъра и имотния регистър – § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на Закон
закадарстъра и имотния регистър ЗКИР;
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.
Актуална скица на имота – оригинал;
Документ за уредени придаваеми части;
Решение на Общинска служба “Земеделие” – Бобов дол;
Отчуждителни документи /заповед за отчуждаване, протокол/;
Материали и данни от геодезическите измервания - в цифров и графичен вид,
изработени от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър;
Скица проект за изменение в кадастралната карта - в цифров и графичен вид,
изработени от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър




Списък с имената и адресите на заинтересуваните лица с приложени документи
за собственост.
Квитанция за платена такса

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


30 дни

Такса на услугата:


30 лева за един имот

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.

