
 

УСЛУГА № ОБА3 – 21 

Издаване на скица-виза по Наредба № 19/ 25.10.2012 г. за строителство в 

земеделски земи без промяна на предназначението им 

 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода” 

№14, тел. 0746/89099, 0888/838313, факс: 0746/89055, e-mail: 

oba_sandanski@abv.bg 

 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура” - в сградата на Община 

Сандански, етаж IV 

 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Наредба № 19/ 25.10.2012 г. 

 

 

Необходими документи: 

 Искане по образец с подпис на заявителя/ите; 

 ……………………………………………………….……………………….………; 

/копие от документи за собственост на имота, пълномощно/  

 Скица от общинска служба по земеделие; 

 Скица-предложение за местоположението на обекта; 

 Положително становище от областна дирекция „Земеделие”. 

 

 

Такса на административната услуга: 

 Виза  – 15 лв. 

 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 14 дневен срок от подаване на документите.  

 /за извършване на бърза услуга до 2 дни таксата се увеличава с 50 на сто, а за 

експресна – до 24 часа – се удвоява./ 
 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

 Няма законово регламентиран срок. 
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ДО  

КМЕТА 

НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за издаване на виза за проектиране по Наредба № 19/ 25.10.2012 г. 

за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им 

 
от    1. ……………………………………………………………..…………………………..….……… 

/име собствено, бащино, фамилно/ 

постоянен адрес:…………………………………………………………..…………………….…… 

/област, община, населено място/ 

……………………………………………………………………… GSM………….…………..……. 

               /ж.к.,бул., ул., сграда №, вх., ет., ап./ 

      2.……………………………………………………………………………...……….……………   

/име собствено, бащино, фамилно/ 

постоянен адрес:…………………………………………………………………………………...… 

/област, община, населено място/ 

……………………………………………………………………..…GSM…………...……..………. 

             /ж.к.,бул., ул., сграда №, вх., ет., ап./ 

       
          Моля да ми/ни/ се издаде виза за проектиране за поземлен/и/ имот/и/  

в местността………….……..……….………………., землище на………………………………, 

община……….…………..…………………… 

    Визата ми /ни/ е необходима за проектиране на 

………………………………………………………………………….….…………………………… 

………………………………………………………………………….….…………………………… 

 

 

 

Необходими документи: 
 

1. ……………………………………………………….……………………….……………………… 

/копие от документи за собственост на имота, пълномощно/  

2. Скица от общинска служба по земеделие. 

3. Скица-предложение за местоположението на обекта.  

4. Положително становище от областна дирекция „Земеделие”. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:                 Подпис на възложителите:   

гр. Сандански                       1……………………            

 

                 2…………………… 

 

 

 

 


