
 

Издаване на удостоверение за ОУП на Община Севлиево и скица – извадка от него 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

"Център за административно обслужване"  - стая 110 в сградата на Община Севлиево 

Изпълнител на услугата: 

Главен архитект и Дирекция "ТСУ"  

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

Чл. 134, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 40 ал.2 т.4 от Правилника за прилагане на закона  за опазване 

на земеделските земи.  

Необходими документи: 

 Попълнено заявление              

 Документ/и/ за собственост – копие; 

 Скица на имота от КВС или от кадастрална карта с координатен регистър – копие; 

 Копие от влязъл в сила Подробен устройствен план /ПУП/;  

 Влязло в сила Решение за промяна предназначението на земеделска земя по ЗОЗЗ; 

 Удостоверение за наследници – при необходимост; 

 Документ за платена такса;  

 Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник. 

 

Такса на административната услуга: 

обикновена услуга:    60.00 лв. – Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево, приета с 

Решение № 161 от 11.09.2017г. на Общински съвет - Севлиево.  

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

обикновена услуга:   30 дни 

 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран 

срок. 

 

Начин на плащане: 
 На гише  в Център за административно обслужване – стая №110 

 По банкова сметка:  

 IBAN: BG12UNCR7000 8423 556 969 

 UNCRBGSF  
 „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД - клон Севлиево 
 Код за вида плащане: 448001 

 



ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ в „Център за информация и услуги на гражданите” , 

тел. 0675 / 396 122 Общинска администрация,  пл.”Свобода” №1,  5400 гр.Севлиево 

ИЛИ ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР на горепосочения адрес 
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Вх.№ …………………      

Дата. …………20..….г.      

 

ДО   

КМЕТА 

НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А     У С Л У Г А 

В И Д Н А И М Е Н О В А Н И Е 

 
Издаване на удостоверение за ОУП на Община 

Севлиево и скица – извадка от него 
 

срок за 

изпълнение 

такса 

(цена) 

30 дни 
60.00 лв.  

 

Изпълнител: Главен архитект и Дирекция 

„Териториално и селищно устройство” 

       

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

От: 1………………………………………………………...ЕГН/ ЕИК……….. 

         / физическо или юридическо лице, тел……………… / 

 

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

      2…………………………………………………………ЕГН/ЕИК……….. 

         /физическо или юридическо лице, тел……………….. / 

   

Постоянен адрес гр./с/.…………………….. ул.. ……………………. № …… 

 

              Моля,  да ми  бъде издадено удостоверение и скица от Общия 

устройствен план на територията на Община Севлиево, в обхвата на:  

 

УПИ/ ПИ №................................ ............................. по КВС / или кадастрална  

 

карта  на  землището на    гр./с./................................................Общ. Севлиево 

 

   

Прилагам следните документи: 
1. Документ/и/ за собственост- копие; 

2. Скица на имота от КВС или от кадастрална карта с координатен регистър - копие; 

3. Копие от влязъл в сила Подробен устройствен план; 

4. Влязло в сила решение за промяна предназначението на земеделска земя по ЗОЗЗ;  

5. Удостоверение за наследници - при необходимост; 

6. Документ за платена такса; 

7. Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник. 

 

         

                                                                                   Подпис: ……………………. 

 

Приел заявлението: …………… 


