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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА        
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.17, АЛ.1 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ЧРЕЗ 
ДИРЕКТОРА НA 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 

от

кмет на община

УВАЖАЕМИ/ УВАЖАЕМА Г-Н/ Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание искане с рег. №  /

от

предлагам дка земеделска земя,

собственост на

в землището на , община , област

представляваща имот/ имоти №

да бъде включена в границите на урбанизираната територия на гр./ с.

Приложение:

искане на собственика/ собствениците на поземлените имоти; 

документи за собственост на имотите;

актуални скици;

извадка-копие от одобрен регулационен план и акта за одобряването му с нанесено предложение за изменение 
на регулационната граница;
съгласувателно становище от Министерство на културата (за територии, защитени по Закона за културното 
наследство);

други документи: 

На основание чл.30, ал.9 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Ви уведомявам, 
че за провеждане на процедурата ми е издадено Становище/ решение, издадено по реда на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда и по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие
№  / 
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Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт/услугата да получа:

лично от звеното за административно обслужване на ОСЗ/ ОД „Земеделие“

по електронен път на електронна поща

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 
пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Дата: Подпис заявител: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.10.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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