ОА 1.7 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
Наименование на услугата: Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Комплектоване и изпращане на
крайния документ

Звено за изпълнение на
услугата

Звено за изпълнение на
услугата

Технологични операции
/Задачи по изпълнение на услугата/

Отдел /звено/ за приемане на
входящите документи

Правно основание /нормативни документи/: чл. 77 от Закона за държавната собственост (ЗДС) „Актовите книги за имотите - държавна собственост са
общодостъпни и всеки може да иска справка по тях при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.”
Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Искане от деловодството на Областна администрация
2. Оригинална скица на имота
3. Документи, доказващи правото на собственост съгл. чл.109 ал.2 от ППЗДС
4. Документи, удостоверяващи правния интерес на заявителя - съдебно удостоверение; удостоверение за наследници; доказателства за наличие на правен
интерес
Външни администрации
Областна администрация
Срок
Цена
Изпълнители
/институции
/структурни звена в
Общината, Външни
структури/

7 дни

безплатно

БКО

ОУ

0.5 ден

3. Проверка на документите за посочените
основания и подготовка на справката или на
отказа.

3 дни

1.5 дни

4. Проверка на изготвената справка или на
отказа и на сроковете за извършване на
услугата.

5. Подписване на справката или на отказа.

ОУ

2. Насочване към експерта от ОУ за
установяване достоверността на фактите и
подготовка на справката или на отказа.

Е по ДС

0,5 дни

Д "АКРРДС",
ЮРИСКОНСУЛТ,
ГЛ.СЕКРЕТАР

1. Приемане на заявлението. Сканиране и
входиране на документите, чрез електронноделоводната система. Насочване на
електронния документ към областния
управител за резолюция. Документите на
хартиен носител се поднасят на областния
управител за резолюция. Документът на
електронен и на хартиен носител имат
еднакви номера.

0.5 дни

Е по ДС

7. Приключване и архивиране на
преписката, като се приложи утвърдената за
това процедура.

Е по ДС

БКО

6. Връчване на справката или на отказа.

0.5 дни

0.5 дни

