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ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА №ОA1.2 

Вх. № .......................     

................................... 20     г. 

 

ДО          
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ  
НА ВЕДОМСТВА, МИНИСТЕРСТВА И ДР. ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В/ИЗВЪН 

РЕГУЛАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
(правно основание: чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; чл. 71 от ЗДС и чл. 102, ал. 2  

във връзка с чл. 103, ал. 2; чл. 104, ал. 1 от ППЗДС) 
 

Заявител:......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

(наименование; БУЛСТАТ на ведомство; министерство и др.) 
 

Административен адрес: ........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Представител: ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
телефон:.........................................................., e-mail: ............................................................................... 
 
 

   
 

Желая да бъде съставен Акт за частна държавна собственост за недвижим имот, находящ 
се в гр./с......................................., общ..................................., обл............................................, 
представляващ:............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Приложение: 
1. Документи, удостоверяващи статута на ведомството, което заявява искането за издаване на акт за 
публична държавна собственост (нормативен, поднормативен или административен акт за създаването 
му). 
2. Акт, по силата на който имотът е предоставен на/придобит от съответното ведомство. 
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3. Валидна скица на имота (по одобрена кадастрална карта, по действащия ПУП на населеното място или 
по КВС). 
4. Точно описание на имота – вид, местонахождение, граници, квадратура, застроена площ, етажност, 
разгъната застроена площ, конструкция, година на построяване, описание на помещенията, идеални 
части от общите части на сградата, респ. мястото или отстъпеното право на строеж и документи 
доказващи съответните права. 
5. Документи за отстъпено право на строеж, разрешение за строеж, одобрени строителни книжа или 
удостоверение за търпимост по § 16 от ЗУТ (при първоначално актуване). 
6. Данъчна оценка на недвижимия имот. 
7. Удостоверение за реституционни претенции, издадено от общината по местонахождение на имота. 
8. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на ведомството – земя и сгради. 
9. БУЛСТАТ-копие. 
10. Посочване на предходно съставени актове за държавна собственост (при наличие на такива).  
11. Документ за представителна власт – при упълномощаване. 
 

 

гр. Стара Загора ,………………20.…г.                 Заявител:............................................ 
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