Приложение № 3
към чл. 15, ал. 4 от Вътрешни правила за организация на
административното обслужване в Областна администрация Разград

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЗГРАД

СПИСЪК
НА
НА ВЪТРЕШНО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД
Номер на вътрешно
административната услуга

1
1960

Наименование на
вътрешно
административната
услуга

Правно основание за
предоставяне на
административната услуга

2
Издаване на Заповед Закон за държавната
собственост - чл. 80,
за изземване на
ал. 1; чл. 80, ал. 2
държавен имот,
който се владее или
държи без основание,
който се ползва не по
предназначение или
нуждата от който е
отпаднала

Процедура по предоставяне на административната
услуга, необходими документи

Срок за
предоставяне
на услугата

Заплащане

3
Заявление по образец
1. Документи за предоставяне на недвижимия
имот, договор за наем, предизвестие, информация
за неплатен наем и други документи, доказващи
че имотът се владее неправомерно или нуждата от
същия е отпаднала.
2. Оригинална скица на имота по действащия
устройствен план на населеното място, издадена
или заверена от Общината по местонахождение
на имота, респективно от Общинска служба по
земеделие за имоти извън регулационните
граници на населеното място преди не повече от 6
месеца от постъпване на искането или от СГКК Разград при одобрена кадастрална карта.
Извлечение от баланса за дълготрайните активи –
земя и сгради.

4
30 дни

5
Не се заплаща
за услугата

1

1970

Съставяне
на актове за
държавна
собственост на
парцели,
включени в
парцеларните
планове на
стопанските
дворове

Закон за държавната
собственост - чл. 68, ал. 1; чл.
70, ал. 1; чл. 71
Правилник за прилагане на
Закона за държавната
собственост - чл. 102, ал. 2
Закон за собствеността и
ползването на земеделските
земи - чл. 27, ал. 10; чл. 27,
ал. 11

Заявление по образец
1.
Предложение от Министъра на
земеделието, храните и горите или от
упълномощено от него длъжностно лице по
данни, предоставено от Областна дирекция
„Земеделие“ - Стара Загора.
2.
Протокол за приемане на
парцеларния план.
3.
Актуална скица на имота, с
отразена площ и съседи, издадена и заверена от
Общинска служба по земеделие по
местонахождение на имота, преди не повече от
6 месеца от подаване на искането или от
съответната Община, ако имота е в регулация
или от СГКК - Стара Загора, ако е налице
кадастрална карта.
4.
Заверено копие от нотариален акт
на закупените сгради, находящи се в имота.
5. Данъчна оценка на имота към момента на
утвърждаване на АДС.

30 дни

Не се
заплаща за
услугата

2

1973

Съставяне на актове
за частна държавна
собственост на
ведомства,
министерства и др. за
недвижими имоти
в/извън
регулационните
планове на
населените места

Закон за държавната
собственост - чл. 68, ал. 1; чл.
70, ал. 1; чл. 71
Правилник за прилагане на
Закона за държавната
собственост - чл. 102, ал. 2;
чл. 103, ал. 2; чл. 104, ал. 1

Заявление по образец
1. Акт, по силата на който имотите са
предоставени на ведомството.
2. Строителни книжа, или удостоверения за
търпимост по § 16 от ЗУТ, ако няма предходен
АДС.
3. Оригинална скица на имота по действащия
устройствен план на населеното място, с
отразена площ, съседи и забележка за
идентичност по АДС, издадена или заверена от
общината по местонахождение на имота,
респективно от Общинска служба по земеделие
извън регулационните граници на населеното
място преди не повече от 6 месеца от
постъпване на искането или от СГКК - Разград
при одобрена кадастрална карта.
4. Точно описани© па имота вид,
местонахождение, граници, квадратура, идеални
части от общите части на сградата, схема на
вътрешното разпределение на помещенията, ако
искането е за сграда, описание на бивши
собственици и съсобственици.
6.
Извлечение от сметка сгради и земя по
баланса на ведомството.
7.
Данъчна оценка на недвижимия имот,
издадена към момента на подаване на искането.

от 14 до 30 дни
- чл. 57, ал. 1-5
от
АПК

Не се
заплаща за
услугата

3

1985

Съставяне на актове
за публична
държавна
собственост на
ведомства,
министерства
и други

Закон за държавната
собственост - чл. 68,
ал. 1; чл. 70, ал. 1; чл. 71
Правилник за прилагане на
Закона за държавната
собственост - чл. 102, ал. 2; чл.
103, ал. 2; чл. 104, ал. 1

Заявление по образец
1.
AKT, ПО силата на който имотите са
предоставени на ведомството;
2. Строителни книжа, или удостоверения за
търпимост по § 16 от ЗУТ, ако няма предходен
АДС;
Оригинална скица на имота по действащия
устройствен план на населеното място, с отразена
площ, съседи и забележка за идентичност по
АДС, издадена или заверена от общината по
местонахождение на имота, респективно от
Общинска служба по земеделие за имоти, извън
регулационните граници на населеното място,
преди не повече от 6 месеца от постъпване на
искането или от СГКК – Разград
3. при одобрена кадастрална карта;
4. Точно описание на имота - вид,
местонахождение, граници, квадратура, идеални
части от общите части на сградата, схема на
вътрешното разпределение на помещенията, ако
искането е за сграда, описание на бивши
собственици и съсобственици;
5. Извлечение от сметка сгради и земя по
баланса на ведомството;
Данъчна оценка на недвижимия имот, издадена
към момента на подаване на искането.

от 14 до 30
дни - чл.
57, ал. 1-5
от
АПК

Не се
заплаща за
услугата

4

2388

Отразяване на
промени в
обстоятелствата
върху съставени
актове за
държавна
собственост

Закон за държавната
собственост - чл. 71, ал. 3; чл.
72, ал. 3; чл. 74, ал. 2
Правилник за прилагане на
закона за държавната
собственост - чл. 104, ал. 4;
чл. 10, ал. 2, във връзка с чл.
6, ал. 1; чл. 6, ал. 2; чл. 58, ал.
3, във връзка с чл. 42, ал. 1;
чл. 65, ал. 2, във връзка с чл.
61, ал. 1; чл. 77, ал. 4, във
връзка с чл. 42, ал. 1; чл. 73,
ал. 1; чл. 80, ал. 1; чл. 82, ал.
3, във връзка с чл. 85, ал. 6,
във връзка с чл. 84, ал. 2

Заявление по образец
1.
Документи, удостоверяващи правото на
собственост на държавата, респ. доказващи, че
лицето инициирало производството е титуляр,
основанието за исканата промяна, респективно
допуснатата явна фактическа грешка (акт на
министерски съвет или на министър, на
изпълнителен орган, законово основание, скица,
протокол и др.).
2.
Оригинална скица на имота по
действащия устройствен план на населеното
място, издадена или заверена от Общината по
местонахождение на имота, респективно от
Общинска служба по земеделие за имоти извън
регулационните граници на населеното място
преди не повече от 6 месеца от постъпване на
искането или от СГКК - Разград при одобрена
кадастрална карта.
3.
Извлечение от баланса за дълготрайните
активи на дружеството или бюджетната
организация -земя и сгради.
4.
Описание на имота, когато се касае за
вътрешно разпределение на помещения.

30 дни

Не се
заплаща за
услугата

5

