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Административна услуга: Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

1. Номер и Наименование на административната услуга, съгласно Административния регистър:
 2941  Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството
2.  Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга:
Закон за устройство на територията, чл. 158, ал. 2 и Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, чл.7, ал.3, т.4.
3. Орган, който предоставя административната услуга:
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), когато разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството; Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), когато разрешението за строеж е издадено от областния управител.
4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и представящо информация относно хода на преписката:
Център за административно обслужване 
5. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и необходими документи:
Â ñëó÷àèòå, â êîèòî ðàçðåøåíèåòî çà ñòðîåæ å èçäàäåíî îò îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë èëè îò ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî, çàïîâåäíàòà êíèãà íà ñòðîåæà (Ïðèëîæåíèå ¹4 êúì ÷ë.7, àë.3, ò.4 îò Íàðåäáà ¹ 3 îò 31 þëè 2003ã. çà ñúñòàâÿíå íà àêòîâå è ïðîòîêîëè ïî âðåìå íà ñòðîèòåëñòâîòî) ïîäëåæè íà çàâåðêà è ðåãèñòðèðàíå îò ÄÍÑÊ/ÐÄÍÑÊ â òðèäíåâåí ñðîê îò ïîñòúïâàíå íà èñêàíå.
Çàïîâåäíà êíèãà, ñúñòàâåíà, ïîïúëíåíà, ïðîøíóðîâàíà, ñ íîìåðèðàíè ñòðàíèöè è ñúäúðæàùà èçèñêâàùèòå ñå äàííè çà ó÷àñòíèöèòå â ñòðîèòåëñòâîòî, â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë.7, àë.3, ò.4 îò Íàðåäáà ¹3, òðÿáâà äà å ïðèäðóæåíà îò ñëåäíèòå äîêóìåíòè:
- çàâåðåíî êîïèå íà âëÿçëî â ñèëà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ, èçäàäåíî îò ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî èëè îò îáëàñòåí óïðàâèòåë; 
- çàâåðåíî êîïèå îò ïðîòîêîë çà îòêðèâàíå íà ñòðîèòåëíà ïëîùàäêà è çà îïðåäåëÿíå íà ñòðîèòåëíà ëèíèÿ è íèâî (ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 è 2à îò Íàðåäáà ¹3);
- çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà èçïúëíåíèå íà ñòðîåæà ñúñ ñòðîèòåë, êîéòî å âïèñàí â Öåíòðàëíèÿ ïðîôåñèîíàëåí ðåãèñòúð íà ñòðîèòåëÿ çà ñòðîåæè, çà êîèòî ñå èçèñêâà âïèñâàíå íà ñòðîèòåëÿ â ðåãèñòúðà, ñ ïðèëîæåíî çàâåðåíî êîïèå îò óäîñòîâåðåíèåòî çà âïèñâàíå â Öåíòðàëíèÿ ïðîôåñèîíàëåí ðåãèñòúð íà ñòðîèòåëÿ; çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà îáåäèíåíèå, êîãàòî å íàëèöå òàêîâà;
- çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà óïðàæíÿâàíå íà àâòîðñêè íàäçîð íà ñòðîåæà ñ ïðîåêòàíò/òè.
- çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà ñòðîèòåëåí íàäçîð, ñïèñúê íà òåõíè÷åñêè ïðàâîñïîñîáíèòå ëèöà ïî ñúîòâåòíàòà ÷àñò; çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà îáåäèíåíèå, êîãàòî å íàëèöå òàêîâà.
Â ñëó÷àé, ÷å ïðåäñòàâåíàòà çàïîâåäíà êíèãà å ñúñòàâåíà, ïîïúëíåíà, ïðîøíóðîâàíà, ñ íîìåðèðàíè ñòðàíèöè è ñúäúðæà èçèñêâàùèòå ñå äàííè çà ó÷àñòíèöèòå â ñòðîèòåëñòâîòî, â ñúîòâåòñòâèå ñ ÷ë.7, àë.3, ò.4 îò Íàðåäáà ¹3, â îïðåäåëåíèÿ òðèäíåâåí ñðîê, ñúùàòà ñå ïîäïèñâà îò èíñïåêòîðà è ñå ïîäïå÷àòâà ñ ïå÷àòà ñúîòâåòíî íà ÄÍÑÊ èëè ÐÄÍÑÊ. 
Êîãàòî çàïîâåäíàòà êíèãà å çàâåðåíà îò ÐÄÍÑÊ ñâîåâðåìåííî ñå îòðàçÿâà â ðåãèñòúðà íà ñúîòâåòíîòî çâåíî, êîéòî ñå èçïðàùà â Äèðåêöèÿ „Âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ è êîíñóëòàíòè” ïðè ÄÍÑÊ. 
	Ïðè êîíñòàòèðàíî íåèçïúëíåíèå íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë.7, àë.3, ò.4 îò Íàðåäáà ¹3 èëè íåïðåäñòàâÿíå íà íÿêîé îò èçèñêâàùèòå ñå äîêóìåíòè, îò èíñïåêòîðà, íà êîéòî å ðàçïðåäåëåíî èñêàíåòî, â îïðåäåëåíèÿ òðèäíåâåí ñðîê, ñå èçãîòâÿ ïèñìî, ñ êîåòî ìîòèâèðàíî ñå îòêàçâà äà ñå çàâåðè çàïîâåäíàòà êíèãà. 
	Ïèñìîòî ñå ïîäïèñâà îò Íà÷àëíèêà íà ÄÍÑÊ èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå, ñúîòâåòíî îò Íà÷àëíèêà íà ÐÄÍÑÊ. 
6. Образец на документа, който се попълва за предоставянето на административната услуга:
За предоставяне на административната услуга не се изисква попълване на документ по образец.
7. Начини на заявяване на услугата:
Услугата се заявява чрез подаване на писмено искане от лицето, упражняващо строителен надзор, или упълномощено от него лице.
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
Услугата не се предоставя по електронен път.
9. Срок на действие на административен акт:
Заверената заповедна книга е безсрочна
10.  Такса за предоставяне на услугата:
Çà óñëóãàòà íå ñå äúëæè òàêñà ñúãëàñíî Òàðèôà ¹14 çà òàêñèòå, êîèòî ñå ñúáèðàò â ñèñòåìàòà íà ÌÐÐÁ è îò îáëàñòíèòå óïðàâèòåëè.


11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Централно управление на ДНСК.
12. Ред за обжалване:
По административен ред.
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:
dnsk@dnsk.bg
14. Начини на получаване на услугата:
Çàâåðåíàòà çàïîâåäíà êíèãà ñå âðú÷âà ëè÷íî íà ëèöåòî, óïðàæíÿâàùî ñòðîèòåëåí íàäçîð, èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå.





