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ОБРАЗЕЦ ПО УСЛУГА № ОA1.8 

Вх. № .......................     

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

 

ДО          

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  

НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА  

АКТ ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТ  

(правно основание: чл. 587, ал. 1 от ГПК; чл. 77, чл. 82а от ЗДС) 

 

 

Заявител:......................................................................................................................................................... 
 (за физически лица - трите имена и ЕГН/ за юридически лица наименование и ЕИК) 

 

...................................................................................................................................................................... 
 (за физически лица – адрес/ за юридически лица седалище и адрес на управление) 

 

Представител:.............................................................................................................................................. 
(данни за представител/пълномощник: име, пълномощно №) 

 

телeфон...........................................................email:................................................................................... 

 
 

 

 

Желая да бъде издадено удостоверение за наличие или липса на акт за държавна 

собственост за недвижим имот, находящ се в гр./с. ..................................................................., 

общ. ......................................................................, обл. ............................................................................. 

представляващ:........................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 
Приложение: 

1.Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие). 

2. Валидна скица на имота /оригинал/ издадена и заверена  от компетентен орган. 

3.Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при 

необходимост). 

4. Удостоверение за данъчна оценка на имота.  
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5. Нотариално заверено пълномощно за представител. 

6. Документ за платена такса. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 
       

 Срок за изпълнение на услугата* и размер на таксата** Сума 

лв. 

 

 

 

 

Издаване на удостоверение на наличие или липса на акт за държавна собственост 

 обикновена услуга в срок от 7 работни дни – 10 лв. за всеки имот 

 бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот  

   брой имоти – ..............  

 

 

 

 
Общо: 

 

 

* Заявителят попълва със знак “х” желания срок за изпълнение на исканата услуга.  

** Размерът на таксата е определен в чл. 1 на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за 

държавната собственост, одобрена с ПМС № 26 от 03.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г., в 

сила от 11.02.2011 г.  

 

 

НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА: 

По банкова сметка на Областна администрация Стара Загора:  

IBAN: BG71UNCR75273187349901 

BIC: UNCRBGSF  

“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

 

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

                                  /подпис, печат/           

 


