Приложение N 1

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

ХАРТА НА КЛИЕНТА
1. Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение /заповед/ за бракуване на трайни
насаждения с неизтекъл / изтекъл срок на амортизация
2. Звено, което извършва услугата: Областна дирекция "Земеделие"
3. Нормативна уредба:
• чл.18 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи
• чл.26б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
4. Начин на подаване: Собствениците на трайни насаждения подлежащи на
бракуване подават заявление на хартиен носител със свободен текст до директора
на Областна дирекция "Земеделие ", като излагат мотивите за искането за бракуване.
Когато имота е наследствен или съсобствен заявлението се подписва от всички
/наследници/ съсобственици или от пълномощник, като се прилага нотариално
заверено пълномощно.
5. Документи, които се прилагат към заявлението:
Задължителни документи:
1. Документи за собственост - нотариален акт, решение на поземлена комисия или на
общинската
служба
по
земеделие
и
актуални
скици.
2. Актуално удостоверение за наследници - само в случаите когато собствениците
са наследници, а имотът е възстановен на наследодателя им.
3. Актуална скица на имота.
Препоръчителни документи
1.Документи, от които е видно кога е създадено насаждението проект за изграждане на овощно насаждения и всякакви други автентични документи
останали от АПК, ТКЗС и.т.н., с оглед установяване на амортизационния срок според
нормативите на Наредбата за базисните пазарни цени на трайните насаждения.
2.Удостоверение
за
балансовата
стойност
на
насаждението.
3.Служебни бележки за получения добив в последните три години.
6. Срок на подаване: няма
7. Срок за предоставяне на услугата: до два месеца
8. Дължима такса: няма
9. Начин на получаване: от звеното за административно обслужване на Областна
дирекция "Земеделие" Вие ще получите
- Заповед за бракуване на министъра на земеделието и храните за трайни
насаждения с неизтекъл срок на амортизация;
- Протокол за бракуване от Областна дирекция "Земеделие" за трайни насаждения с
изтекъл срок на амортизация.

Отразяването на променения начин на трайно ползване след изкореняване при
бракуване се извършва съгласно Наредба N 49 от 2004 г. за поддържане картата на
възстановената собственост.Необходимо е собственика на имот с променен начин на
трайно ползване да подаде заявление по Образец 1 в Общинската служба по
земеделие по местонахождение на имота с приложено копие от протокола или
заповедта за бракуване.
Забележка:Процедурата по изкореняване на лозовите насаждения е регламентирана
с "Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане и
изкореняване на съществуващите лозя" публикувана в ДВ брой 80 от 20.08.2002 г.
Наредбата не се прилага за производители на винено грозде, вино и други продукти
от грозде или вино, които се произвеждат за семейна консумация и не се предлагат на
пазара /чл2, ал3/.
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.

