УСЛУГА № ОБА3 – 39
Издаване на скица на имот в зона § 4
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:
 „Административен център” – в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода” №14,
тел. 0746/89099, 0888/838313, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Място на предоставяне на услугата:
 Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура” - в сградата на Община
Сандански, етаж IV

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:
 Закон за кадастъра и имотния регистър – § 4, ал.1 и 2 от ПЗР

Необходими документи:
 Искане по образец с подпис на заявителя/ите;
 Документ за собственост /нотариален акт или решение на ОСЗ/;
 Писмо от Областен управител на област с административен център Благоевград, че
заповедта, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти е влязла в законна сила
по отношение на имота;
 Удостоверение за наследници /при необходимост/;
Такса на административната услуга:
 10 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
 Няма законово регламентиран срок.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
 Няма законово регламентиран срок.

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на скица на имот в зона § 4
От 1. .................................................................................................................................................
/име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/
Местоживеене.................................................................................................................................................
/област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап./
.............................................................................Тел./GSM...........................................................................
2. ….............................................................................................................................................
/име: собствено, бащино, фамилно, второ фамилно/
Местоживеене..................................................................................................................................................
/област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, N, вх., ет., ап./
............................................................................Тел./GSM..............................................................................
Моля, да ми (ни) се издаде скица от одобрения план на новообразувани имоти в зона § 4 с пл.№
……...................………………… в землището на гр.(с.) ……………….......................................................,
общ. Сандански , която ми е необходима за :
.............................................................................................................................................................................
/нотариус,скица-проект,проектиране; суперфиция; строеж, преустройства, промяна на предназначение/

…………………………………………………………………………………………………………………….
Приложение:

1. ..............................................................................................................................................................
/копие от документ за собственост /нотариален акт или решение на ОСЗ/
2. ..............................................................................................................................................................
/Писмо от Областен управител на област с административен център Благоевград, че
заповедта, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти е влязла в законна сила по
отношение на имота/

3. ...............................................................................................................................................................
/удостоверение за наследници /при необходимост/
4. ……………………………………………………………………………………………………………………...
/квитанция за платена такса/

Дата: …………………….. г.
гр. Сандански

Подпис:

1. ............................
2. ............................

