









Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия
и ниво на строежа
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване,
находящи се в границите на урбанизираните територии
Издаване на разрешение за ползване чрез
експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през
имот-общинска собственост



Удостоверение за административен адрес
на поземлени имоти



Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени



Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без
промяна на предназначението



Издаване на разрешение за разкопаване на
улични и тротоарни настилки и вътрешно
квартални пространства (за строежи с
влязло в сила разрешение за строеж)



Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата ин-

фраструктура през чужди имоти


Предварително съгласие за прокарване на
съоръжения на техническата инфраструктура

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ



Одобряване на инвестиционен проект за
съдебна делба с ЕСУТ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА
НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА



Издаване разрешение за изработване на
подробни устройствени планове

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“
BG05FMOP001-3.002



Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект



Издаване заповед за осигуряване достъп в
недвижими имоти



Одобряване на протокол за утвърждаване
на размер и граници на терени за рекултивация



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



Изготвяне на справки на заинтересувани
лица относно изменения на устройствени
планове и схеми



Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице
по проектирани нови улици



Изменение на план на новообразувани
имоти



Издаване на заверен препис от решение
на Общински експертен съвет

Настоящата информационна брошура е изготвена в изпълнение на “Предоставяне на съпътстващи мерки” по
проект “Топъл обяд за гражданите на община Алфатар”

Услуги, предоставяни на
граждани и фирми от
служители към устройство на териториите в дирекция Специализирана
администрация” при
Община Алфатар
Бенефициент на проект BG05M9OP001-3.002-0079
“Топъл обяд за гражданите на община Алфатар”
е Община Алфатар



Издаване на скица за недвижим имот



Издаване на скица за недвижим имот с
указан начин на застрояване



Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж



Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива





Одобряване на подробен устройствен
план



Допускане изработването на проекти за
изменение на подробни устройствени
планове

Издаване на разрешение за строеж



Попълване/поправка на кадастрален план



Издаване на разрешение за строеж без
одобряване на инвестиционни проекти



Одобряване на регулационно изменение с
нотариално заверени декларации

За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях



Презаверяване на разрешение за строеж,
което е изгубило действието си поради
изтичане на срока



Одобряване на регулационно изменение





Удостоверение за реално обособени части
на сгради /чл.202 от ЗУТ/





Цялостна процедура по разглеждане от
ОЕСУТ на проектна документация на ЧИПУП

Заверяване на преписи от документи и
копия от планове и документация към тях



Издаване на констативни протоколи и
удостоверения за степен на завършеност
на строежи

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот



Регистриране и въвеждане на строежи в
експлоатация, издаване на удостоверение
за въвеждане в експлоатация за видовете
строежи от IV и V категория



Презаверка на виза



Издаване на заповед за учредяване право
на преминаване през чужди поземлени
имоти

Констативен протокол за установяване
съответствието на строежа с издадените
строителни книжа и затова, че ПУП е
приложен по отношение на застрояването



Съгласуване на идейни инвестиционни
проекти



Приемане и удостоверяване предаването
на екзекутивна документация

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж



Издаване на удостоверение за търпимост
на строеж

Становище за обособяване на летни градини и площадки



Издаване на разрешение за депониране и
транспортиране на земни маси



Допускане за изработване на ПУП за изграждане на фотоволтаични системи и
паркове от ветрогенератори



Разглеждане, обявяване и одобряване на
ПУП за изграждане на фотоволтаични
системи и паркове от ветрогенератори



Презаверяване на скици, от издаването на
които са изтекли 6 месеца



За издаване на разрешение за поставяне
на временни съоръжения за търговия маси, павилиони








Изменение на дворищно регулационни
планове по искане на пряко /за имот/ заинтересованите собственици



Удостоверение за факти и обстоятелства
по ТСУ
Цялостна преписка по премахване на негодни и опасни от самосрутване сгради по
раздел III от ЗУТ



Удостоверения за идентичност на поземлен имот



Одобряване на екзекутивни документи



Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти



Издаване скица-виза за проучване и проектиране







Освидетелстване на сгради и издаване на
заповед за премахване /поправяне или
заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
Издаване на разрешения за поставяне на
преместваеми обекти

