
Изработване на КККР на урбанизираните

територии и всички застроени територии в

землището на гр. Свиленград

25.08.2014г.

2.1.

№

Създаване на ГММП за урбанизираните територии

и всички застроени територии в землищата на

гр. Свиленград и с. Капитан Андреево

IX XI
II

1.1.

25.08.2014г. 05.11.2014г.

Създаване на РГО на гр. Свиленград

1.2.

25.08.2014г. 25.12.2014г.

1.3.

Изработване на карта на контактната зона

и списък на засегнатите имоти за

землището на гр. Свиленград

24.04.2015г.

1.4.

25.08.2014г. 24.04.2015г.

Създаване и изчертаване на интегриран цифров

модел на КККР на землището на гр . Свиленград

1.5.

25.08.2014г. 05.05.2015г.

Отразяване на възраженията и настъпилите

промени в обявената по чл . 46 от ЗКИР КККР на

гр. Свиленград

1.6.

Създаване на РГО на с. Капитан Андреево

25.08.2014г. 25.12.2014г.

Изработване на КККР на урбанизираните

територии и всички застроени територии в

землището на с. Капитан Андреево

2.2.

25.08.2014г. 24.04.2015г.

Изработване на карта на контактната зона

и списък на засегнатите имоти за

землището на с. Капитан Андреево

2.3.

25.08.2014г. 24.04.2015г.

Създаване и изчертаване на

интегриран цифров модел на КККР на

землището на с. Капитан Андреево

2.4.

25.08.2014г. 05.05.2014г.

Отразяване на възраженията и настъпилите

промени в обявената по чл . 46 от ЗКИР КККР на

с. Капитан Андреево

2.5.

ЕТАПИ И ДЕЙНОСТИ

2015г.

VIII XIIX III IVI
V

2014г.

50 дни

50 дни

ИНФОРМАЦИЯ

относно: "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на

гр. Свиленград и с. Капитан Андреево, общ. Свиленград, обл. Хасково

(без територията на ЖП полосата Пловдив-Свиленград турска/гръцка граница и имотите засегнати от нея - с oдобрена и

действаща със Заповед № 300-5-62/01.09.2004г.на Изпълнителния директор на АГКК  кадастрална карта и кадастрални регистри)

*Забележки:

ГММП - Геодезически мрежи с местно предназначения

РГО - Работна геодезическа основа

КККР - кадастрална карта и кадастрални регистри

*Всички дейностти по създаването на КККР на гр. Свиленград и

с. Капитан Андреево се извършват и приемат по реда и

разпоредбите на Закона за кадастър и имотния регистър и

наредбите към него.

След приемането на КККР на гр. Свиленград, те се обявят на

заинтересуваните лица по чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.В 30-дневен срок от

обявяването им в "Държавен вестник" собствениците могат да

правят писменни възражения по КККР пред СГКК гр. Хасково

След приемането на КККР на с. Капитан Андреево, те се обявят на

заинтересуваните лица по чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.В 30-дневен срок от

обявяването им в "Държавен вестник" собствениците могат да

правят писменни възражения по КККР пред СГКК гр. Хасково

Публикувани уведомления

вестник Телеграф от 17.09.2014г.

вестник Монитор от 17.09.2014г.

Период на изпълнение

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ХАСКОВО

6300, бул."Г. С. Раковски" № 26, ет. 3, тел. 038/665081

haskovo@cadastre.bg, БУЛСТАТ 130362903

Обявление в ДВ бр. 76 от 12.09.2014г.

Изпълнител на геодезическите и кадастрални дейности е

фирма "ГЕОСАД" ЕООД по Договор № КД-1-58/25.08.2014г.

- приключили етапи и дейности

- етапи и дейностти в процес на изпълнение

*След одобряване на КККР за съответната територия за издаване на

актове, с които се признава, или се прехвърля правна собственост

или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно

право върху недвижим имот, се изискват скици на имоти, сгради,

схеми на самостоятелни обекти в сгради, скици  - проекти -

официални документи издадени от АГКК - СГКК гр. Хасково.


