
УСЛУГА № ОБА3 – 47 

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи 

се в границите на урбанизирани територии 

 

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” 

 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал.3 

 

 

Необходими документи: 

 Документ за собственост; 

 Решение от Общинска служба по земеделие; 

 Квитанция за платена такса. 

 

Такса на административната услуга: 

 20 лв. 

 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

   60 дни 

  

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

 Няма законово регламентиран срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oba_sandanski@abv.bg


Община Сандански      

гр. (с.) ..............................................................  Населено място; квартал 

Област ............................................................  Парцел 

 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на скица и удостоверение по чл. 13, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 

От  1………………………………………………………………………….…………. 

2.………………………………………………………………………….………… 

3.………………………………………………………………………….………… 

За наследници на………………………………………………………………..…………….  

Адрес за кореспонденция: гр./с/……………………………………………………..……….. 

    ул…………………………………………………..……№……. 

Телефон за връзка……………………………………E-mail…………………...……………. 

 

Господин Кмете, 

С Решение №……… от Протокол №…….от .………………201….год. на Комисията  за 

приемане на помощни кадастрални планове в землищата на община Сандански е приет Помощен 

план за имот на насл. на ………………………………………..№………………. – бивша нива в 

местността ………………………….., землището на гр./с/………………………………от ………….дка, 

съгласно Решение ……………………на Поземлена комисия (Общинска служба по земеделие) 

гр.Сандански. 

  Моля на основание чл.13, ал.4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ да ни бъдат издадени скица и 

удостоверение, които да ни послужат пред Общинска служба по земеделие гр.Сандански. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Копие от Протокол №…….от .………………201….год. на Комисията  за приемане на 

помощни кадастрални планове в землищата на община Сандански 

 Такса удостоверение   -  20 лева  

С УВАЖЕНИЕ:1……………… 

      2……………… 

                3……………… 


