Приложение N 9

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

ХАРТА НА КЛИЕНТА
1. Наименование на административната услуга:
Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне
на данъчната им оценка
2. Звено, което извършва услугата: Общинска служба по земеделие по
местонахождение на имота
3. Нормативна уредба:
• чл. 5 от Наредба № 49 от 2004 година за поддържане на картата на
възстановената собственост
• чл. 5, ал. 1, т. 10 от Тарифата за таксите, събирани от органите по
поземлена собственост.
4. Начин на подаване: лично или чрез пълномощник на хартиен носител в звеното за
административно обслужване в съответната общинска служба по земеделие.
Необходимо е да попълните заявление по образец 1, което можете да си
набавите от общинската служба по земеделие или да изтеглите от официалния сайт
на ОД "Земеделие"- Стара Загора http://www.mzh.government.bg/ODZ-Stzagora/bg/Home.aspx/- Харта на клиента Образци на заявления.
5. Документи, които се прилагат към заявлението: удостоверение за наследници
/ако сте наследник/, пълномощно /ако сте пълномощник/.
Ако сте собственик удостоверявате самоличността си с лична карта.
6. Срок на подаване: няма
7. Срок за предоставяне на услугата: десет работни дни, бърза услуга до три
работни дни.
8. Дължимa таксa: Внася се в касата на общинската служба по земеделие при
подаване на заявлението.
• за един имот - 4 лв., бърза услуга - 8 лв. за имот
9. Начин на получаване: Удостоверението ще получите от звеното за
административно обслужване на общинската служба по земеделие.
В случай, че общинската служба по земеделие не извърши исканата от Вас
административна услуга в указания срок или откаже да я извърши, 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.

