
Изплащане на обезщетение за земя -разлика над 600 кв.м./респективно 
1000 кв. м./- на основание § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ 
 
Характеристика на услугата 
 
Разликата над 600 кв. м и над 1000 кв.м до фактически ползваната земя се възстановява 
на собствениците за образуване на нови имоти с размери не по-малки от 250 кв. м при 
условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Земите, от които не 
може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците (бивши 
собственици и носители на ограничени вещни прана на имотите , съществуващи преди 
образуването на ТКЗС и ДЗС) по пазарни цени в тримесечен срок от влизането в сила 
на оценката. 
 
Нормативна уредба: 
 

 § 4з, ал. 2 от ЗСПЗЗ 
 Заповед № РД-02-14-454/22.08.2003 г. на МРРБ 
 Заповед № РД-46-494/22.08.2003 на МЗГ 
 

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  
 Влязло в сила решение на Общинска служба «Земеделие», гр. Бобов дол 
 Заповед на Кмета на община Бобов дол за одобряване на оценката на земята – 

разлика над 600 кв. м /респективно 1000 кв. м./ 
 Удостоверение за наследници (при необходимост) 
 Ноториално заверено пълномощно от всички наследници, с което се 

упълномощава един от тях за получаване на обезщетението. 
 Копие от лична карта на упълномощения. 
 Актуално удостоверение за титуляр на банкова сметка (заверено за вярност) 
 Заверен препис от съдебно решение (ако заповедта е била обжалвана) 
 Документ за идентичност на имена (при констатирано различие в имена) 
 Документ за платена такса 

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

 90 дни 



Такса на услугата: 
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. 
 
 


