ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА № ДССЗ-02-24
Наименование на услугата:

Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гараж

Правно основание /нормативни документи/: чл. 22 от Закон за държавната собственост и чл.21 -29 от Правилника за прилагане на Закона за държавна
собственост

Необходими за изпълнение на услугата документи:
Молба със свободен текст
Копие от трудов договор
Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние и наличието на условията по чл. 22 от ППЗДС
Удостоверение от ТДД за декларирани имоти
Удостоверение от Служба по вписванията – за притежаване на собствен имот

1. Приемане на молба, поставяне на входящ деловодство
номер и насочване по електронен път към
Гл.секретар
2. Резолиране и насочване по електронен път
към Председателя на жилищната комисия
назначени от Обл.управител за изпълнение
3. Преглед на входяща поща на хартиени
носители за деня
4. Резолюция и насочване за подготовка на
молбата за разглеждане в комисията в
дирекцията по електронен път
5. Заседание на комисията и изготвяне на
проект за разпределение на свободните
жилища при спазване на установените
жилищни норми
6. Обявяване на списъка, обжалване и
утвърждаване
от
ръководителя
на
ведомството

Комплектоване и
изпращане на крайния
документ

Звено за изпълнение на
услугата

Технологични операции
/Задачи по изпълнение на услугата/

Звено за изпълнение на
услугата

Изпълнители
/структурни звена в
Обл.администрация,
Външни структури/

Външни администрации
/институции

Областна администрация
Отдел /звено/ за
приемане на входящите
документи
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7.Изготвяна на заповед за настаняване и
договор за наем

8.Съгласуване на заповедта за настаняване и
договора за наем
6. Разпечатване на проекто-заповедта и
договора

Гл.секретар

7. Съгласуване на заповедта и договора
преди подписване от Обл.управител
8. Подписване на заповедта и договора за
настаняване под наем
9. Извеждане и подпечатване
10. Връчване на заповедта и договара за
наем
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