ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на всички собственици на недвижими имоти в
населените места в землища с. Белица и с. Станчов хан, общ.
Трявна
Съгласно Решение № РД-19-5/15.09.2016г. и Договор КД-1-95/27.10.2016г. започва
процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на
землищата на с. Белица и с. Станчов хан, общ. Трявна.
Изпълнител на договора е СД „ Геоид-93-Колев и сие“ , вписано в регистъра по чл.
12, т. 8 от ЗКИР, със заповед № 858/25.09.2001г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗКИР и чл. 41, ал. 5 от Наредба № 3, всеки собственик,
съответно носителят на друго вещно право е длъжен:
Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта,
удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците
поставяни от фирмата от унищожаване.
След представяне на акта за легитимация от фирмата изпълнител, да осигури
свободен достъп в имота за извършване на измерванията.
Да предостави на фирмата изпълнител документи, удостоверяващи правата му
върху имота, а именно:
1.
Копия на документи за собственост за имоти, сгради и самостоятелни
обекти / апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др./
2.
Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост
/ при наличност/
Документите могат да бъдат предоставяни и от друго лице, различно от титуляра,
посочен в документа за собственост.
Копията се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с
печат „НЕВАЛИДНО, важи само за КККР“.
Копия на документи за собственост може да предоставите в открита приемна в
сградата на кметствата:
с.Белица – от 18.01.2017г. до 22.01.2017г.
с.Станчов хан – от 25.01.2017г. до 29.01.2017г.
всеки работен ден:
от 08.30ч. до 12.30ч.
от 13.00ч. до 17.00ч.
както и на електронен адрес: geoid93@abv.bg
ЗА КОНТАКТИ:
СГКК – Габрово
Тел. 066/80 16 44
Факс: 066/86 03 73

СД „Геоид-93“
тел./факс:
066/ 80 40 45

