Административни услуги, предоставяни от Общинските служби по земеделие
от името на Агенция по геодезия, картография и кадастър, за неурбанизираната територия на административна област Ловеч,
с влезли в сила заповеди за одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри
Наименование на
административната услуга с
номер в Регистъра на услугите
1683 Издаване на скица на
поземлен имот в неурбанизирана
територия

Документ, срок за изпълнение и такса
Необходими документи
обикновена услуга
 хартиен носител
 7 работни дни
 5 лв.

бърза услуга
 хартиен носител
 3 работни дни
 10 лв.

2690 Издаване на скица на
сграда





хартиен носител
7 работни дни
20 лв.





хартиен носител
3 работни дни
40 лв.

1449 Издаване на схема на
самостоятелен обект





хартиен носител
7 работни дни
20 лв.





хартиен носител
3 работни дни
40 лв.





хартиен носител
7 работни дни
20 лв.





хартиен носител
3 работни дни
40 лв.

589
Издаване на
удостоверение за наличие или
липса на данни
 съдържа данни за заявените
обекти или липса на данни за тях
характеристики за заявените
обекти (местоположение,
произход, точност, вид, формат,
източник, съдържание и други);
 издава се за: удостоверяване на
данни, съдържащи се в КККР, за
попълване на данни за данъчна
декларация и други.

1. Заявление от заинтересовано лице или
пълномощник (при заявяване на услуга на
гише, заявлението се попълва електронно от
служител - не е необходимо предварително
попълнено заявление);
2. Документ за собственост или друго вещно
право или документ, удостоверяващ
наличието на правен интерес (удостоверение
за наследници; съдебно решение; документ,
предоставящ право на управление или др.);
3. Пълномощно, когато заявлението се подава
от пълномощник;
4. Копие от скица за имота от архивен
кадастрален и/ или регулационен план (при
наличие);
5. Копие от архитектурен план (при наличие и
невъзможно еднозначно индивидуализиране
на обекта).
Забележка: документа по т.5 се изисква само
при заявяване на услуга 1449 „Издаване на
схема на самостоятелен обект“. За услуга 589
„Издаване на удостоверение за наличие или
липса на данни“ се
изисква само заявление по т.1.

Забележка: Общинските служби по земеделие приемат и обработват заявления без да предоставят на заявителите документи за услуга 760 „Нанасяне
на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти“!

