Приложение N 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие”- Стара Загора

ХАРТА НА КЛИЕНТА
1. Наименование на административната услуга:

Изготвяне на акт за категоризация на земеделските земи при промяна на
тяхното предназначение
2. Звено, което извършва услугата: Областна дирекция "Земеделие"
3. Нормативна уредба:
• Чл. 22, ал. 1 от Закон за опазване на земеделските земи;
• Чл. 32, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за
опазване на земеделските земи
• чл.11 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на
предназначението на земеделските земи
4. Начин на подаване: Заявление в до Директора на ОД”Земеделие” с упоменато
точното наименование на обекта, за който се извършва промяната на
предназначението на земеделската земя. Подава се лично или чрез пълномощник на
хартиен носител в звеното за административно обслужване на Областна дирекция
"Земеделие".
5. Документи, които се прилагат към заявлението:
• Актуална скица на имота;
• Документ за собственост на земеделската земя с отразена категория копие / в случай, че не е отразена категорията, се прилага удостоверение за
категорията на земята
при възстановена собственост издадено от
Общинска служба по земеделие;
• Удостоверение за поливност на земята, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от
ППЗОЗЗ – три броя оригинал от "Напоителни системи" ЕАД; За линейни
обекти на техническата инфраструктура се издава едно удостоверение за
всички засегнати имоти, разположени на територията на едно землище;
• Проект за подробен устройствен (парцеларен) план за определяне на
площадката (трасето) на обекта, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ – копие. В
случай, че площадката /трасето/ е определена по друг ред, копие от
документа, с който е определена;
• Скица с границите на определената площадка /трасе/ съгласно чл.30, ал.1,
т.2 от ППЗОЗЗ;
• Становище от съответното държавно лесничейство в случаите, когато се
засягат земи от горския фонд;
• Протокол за бракуване в случаите, когато земеделската земя е с начин на
трайно ползване – трайно насаждение (овощна градина, лозе и др.);

•
•

Нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от
съсобствениците, когато имотът е съсобствен;
Платежно нареждане за платена такса.

6. Срок на подаване: няма
7. Срок за предоставяне на услугата: десет работни дни
8. Дължима такса: 15,00 лева за издаване на Акт за категорията на земята
Внася се по сметка на МЗХ
Банка -БНБ- ЦУ- София
IBAN: BG 97 BNBG 9661 3000 150 001
BIC: BNBGBGSD
9. Начин на получаване: Акта за категоризация ще получите от звеното за
административно обслужване на Областна дирекция "Земеделие".
Акта може да бъде обжалван в 14-дневен срок пред министъра на
земеделието и храните чрез ОД "Земеделие".
В случай, че исканата от Вас административна услуга не бъде извършена в
указания срок или получите отказ за предоставянето й, можете да подадете
сигнал на официалната страница на Областна дирекция "Земеделие"- Стара
Загора - http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/, ляво меню "Връзка", в кутията за сигнали и предложения, находяща се във фоайето на
дирекцията на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 102, ет. III, или
да се обадите на тел. 042 / 603 225.

