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l0 от ППЗС

за и]пъ_цнеЕие на техпическите дейности по rIрилагане Еа ý4
и следващите Iо от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността ,.ВодеЕичарскя дол", землице на

Свишов

т

I. Изходпи данни и м!териrJlи:
обект на настоящото задапие е к.е. Nl l59 по кВс. съотв9тстваlца Еа Ilи с
илентификатор 65766,40-1. с площ от 11,46] дка. Кадастралната единица попаjlа в
vсстнос,гта ,,Во,lеничарскп дол'' Еаходяща се в югоизточната част Еа землицето яа гр,
Свищов.
Разстояпие,го до пай-близкото населено място е 2000 м,
Категорията на земята - vI (шеста).
,Щанпи за собствепиlц с признато право на собственост в територипте ло ý4 от
ЗСllЗЗ. пре;lоставени от Обшrнска слуlкба земеделие - СвищовДаяпи за ползмтелите с прпзЕато право да придобият собственост яа
предоставеЕите им имоти за ползвшIе в територIп{те по ý4 от ПЗР на 3СПЗЗ
прелоставепи от ОбциIiа Свищов.
lf . Техпяческп взпскваняя:
За геодезическа осЕом на помощЕпя плitя и пjlalпа на новообразуваните имом да
сс съ:}даде РГо по изискмцията на чл,2З от наредба N9 з за съдържаяието. създаваЕето и
поддържаЕето на кадастрiшната карта и кадастмните регистри Ltли да се използва
съцеств}ващо РГО, която е приета на комисия по чл,45 от Закопа за кадастъра п
имо-l ния регистьр,
2, Изработване на помоlцеп плчtв в М l:1000. придрlхен от реIистър на имотите.
Ilре]оставени ]а пол,}ваяе и регистър на пмотите. съцеств}ъil.,lи преди обра]},ването ва
ТКЗС и ,ЩЗС. сы,,ltасно изискванията Еа Указаяията за прилагане на ý4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
3. Материали за коятактна зоItа регламеЕтирzlни в чл.47 от Наредба N! З за
сълържФшето, създaвапето и поjцържането на кадастрa!,Iната карта и каJlастралЕите
регистри. приета от комисliя нaLзначена по ч,r, 47 от ЗКИР,
4. Изработване на IL]atH на повообраз},ваните имоти в М l:1000 и ргистьр к-ъv
нсго. Съ;ържанието на п],Ialна и основЕите и,}исквдIяя при проектирtшето яа имотите да
бълат в съответствие с чл.28 от ППЗСПЗЗ,
5. llлмовете по т,2
да се изработят в цифров вид в ,,cad" формат,
Коорлияатна система БГС 2005 и да се представят на мalгнитен носител.
6, Изработване па З (три) бря копия (в графичея вид) на плановете спомснати в т,
2 и 4- От тях l (един) брой оригинм изчертан върху прзрачна не,чеформируема основа
и 2 (,1ва) броя копия на хартпев носител,
Всички виrfове топографо-геодезически дейности да се извършат съгласно
Наредба N9 З за съдържанието. създaването и поддържаIlето на кадастрau|l|ата карта и
кадастрапItите регистри. ЗКИР, ЗСПЗЗ. ППЗСПЗЗ и всички действапlи нормативпи
док},менти и )aка]алия,
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Пропуски

и

грешки. открити след окоЕчатепЕо лриемапе на обеюа да се

oTcTpamIT от изпъ,-lните.]я за негова сметка.

,теDпаJIп п лднflи
За приемаЕе на п.]ановете излъJllirтIе:rят внася в Обrастяа аJlминистация Веляко
Търново всички материа,,Iи! подробно описани в т.З.2. от Технически изисквttния и
усJlовия за контрол към плановете по ý4к, a.'r.l от ПЗР на ЗСПЗЗ.
след пршс,,Iючмrtето Еа всичкIl етzши от работата по възстановямне на
собствеността по ý4 от ЗСПЗЗ изпълнитепят предzва следпите материaци:
материzrли за РГО, приста от комисия назвачена по чrr. 45 от ЗКИР;
- резултати от обработка Еа подробната cIIE\lKa - изчисления flа коордипатите и
надморските височиви - файл и отпечатьк;
- Iь!шп скици от сЕимката;
- резултати от прове,]ената аЕкета;
списък на имотите. прслооrавени за ползвапе в два екземпляра в uифров и

III. ОкоrrчателЕЕ

-

-

графичеп вил;
сIшсъК на имотите. преди образ)ването на ТКЗС иiш.ЩЗС - B,lва екземп,rяра. в
цифров и графичен вид;
ремстьр на новОобра]увдште имоти - в два екземпляра в чифров и графячен вил;
помощен IUIalH в М l : 1000 изчертан на пелеформируема материя и в цuфров ви.l
в cad формат;
план на Еовообразуваните имоти - оригинал и коппе и в цифров вид в cad форматl
технически отчет в два еюемпляра;
комплекта;
файлове върху CD с яеобходимите графицIи и схематйчни данни ша
скици;
материали по трасиране;
материми за отсIраняв,lпе на ковстатираЕата контмтна Зона приети от комисия
по чл. 47 от ЗКИР,

Всички плаяове и книжа Iрябва да бъдат съотвстЕо датирани п подIlисани от

изпълЕителя и завереяи от ръководството па фирмата.
Неразде,Iша част от ]ацанието е акryапна скица на обекта. издадена от Сл}qсба по
гео.лезия, картография и кадастър - В, Търпово.
Прпемането на обекта да стане по зспзз, ппзспзЗ и заповеди Ns РД-46494/22.08,2003г. на MrrEtcтbpa на земеделпето и горите и Nq-l2-М-454/22,08.2003г, на
Министьра на регионлIЕото развитие и благоустройството,
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5000, ПОЩЕНСКА

КУТИЯ ЗЗ1, Бул "Цар Т,СВЕТОСЛАВ" М59, 062/6225Збi 62З889
чеhkо tarnovo@Фdastre Ь9, БУЛСТАТ,130Э6290З

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
N9 15-203592-04.05.2017

Поземлен имот

с

г.

идентификатор 65766.40.1

Свицов, обц, Свищов, обл, Велико Търново
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/'l2.02.2009
на изпълнитЕлЕн дирЕктор нА Агкк
Гlоследно изменение сьс заповед, няма издадена зalповед за изменение в КККР
Адрес на поземления имот: местност ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ
Плоц, 1146З кв.м
Трайно предназначение натериторията: Земеделсха
Начин на трайно ползване: Друr вrд земеделска земя
Категория на земята при неполивни условия, 6
Гр,

r.

Координатна система БГС2005

651
51

652

654

4з

0

м 1:5000

Номер по предходен план: З0'l59
Съседи: 65766.4З.2, 65766.4З.З, 65766.40.2, 65766.З9.19, 65766.517.7, 65766.517,3, 65766.ZЮ.7,

65766.40.6

Собственици]

1. ю000133965,

оБщинА свищов

площ 11122 кв,м, от правото на собствевост
Няма документ за собственост иэдаден от няма данни

кд
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Спнсък с координатите на точ|(ите, определящи rраниците на поэемленllя имот
Координатза сиФема БГС2005
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Изходящ Ns 25_33730-04 05 2017

До: Община Свищов

г,

Адрес, община Свищов гр, Свищов ул Цанко Церковски 2, гр, Свищов,5250

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за характеристики на поземлен имот
в Земеделска територия

Слркбата по геодезия, картография и кадастър - ГР- ВЕЛИКО ТЪРНОВО, във
връзка с подадено Заявление за услуги от Кадастрална Карта и Кадастрални
Регистри (КККР) с вх, Nq 01 - 1 30527-0З, О5,2О17 l,, издава на Община Свищов
Удостоверение за характеристика на поземлен имот, находящ се в fр, Свищов
с кiтегория на землището 2Поземлен имот с

идентификатор.

Мрес / местност:
Вид на

местност ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ

територията:

Начин на трайно

65766.40.1

Земеделска

ползване:

Площ:

Друг вид земеделска земя

l1ltбЗ кв.м,

1, Категория на земята при неполивни условия:

vl

2, Местоположение на поземления имот спрямо строителните граници на
населеното място, в което се намира,

- отlдоЗкм

3, Местоположение
настилка:

на поземления имот спрямо пътната мрежа с

трайна

- доlкм

Изработил:
/Ро

al

ца Ге

Началник на сгКк - ГР, ВЕЛИКо ТЪРНоВо:i
KAPt
/ инж,
l1,1llli){il)

lr ]L] ](]ll|l

i ( l. ! .l

l

I

а

лат

орова

/

