ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА № ДССЗ-02-26
Наименование на услугата: Безвъзмездно предоставяне на движими вещи - държавна собственост
Правно основание /нормативни документи/: чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост и чл. 11, ал. 1 от Правилника за прилагане на

Закона за държавната собственост
Необходими за изпълнение на услугата документи: Подаване мотивирано заявление от заинтересуваното лице или организация на

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

държавна бюджетна издръжка, към което се прилагат:
1. удостоверение, че то е на държавна бюджетна издръжка;
2. становище от първостепенния разпоредител, ако искането се отправя от юридическо лице - второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити.
Съгласно чл. 11, ал. 2 и 4 ППЗДС, когато движимите вещи са с обща балансова стойност по-висока от 10 000 лева,
ръководителят на ведомството, до което е направено искането, съответно областният управител изпраща до министъра на финансите
изброените по-горе документи, придружени от:
1. свое становище относно искането;
2. списък на движимите вещи, с техните индивидуализиращи белези, количество и общата им балансова стойност.
Външни
Изпълнители
Областна администрация
администрации
Срок
Цена
/структурни звена в
/институции
Общината, Външни
структури/

30 дни

безплатно

1. Входиране на заявлението заедно с
необходимите документи,.Сканиране и
входиране на документите с входящ
номер, чрез електронно-деловодната
система. Насочване на електронния
документ към Главния секретар за
резолюция.

Звено за
админис
тративно
обслужв
ане
/Гише
«Инфор
мация и
деловодс
тво»/

0,5дни

2. Резолюиране и насочване по
електронен път към Главен
юрисконсулт за изпълнение.

Главен
секретар

3. Преглед на входяща поща на хартиен
носител за деня.

Главен
секретар

4. Резолюция и насочване за обработка
от юрисконсулта в дирекцията по
електронен път и на хартиен носител.

Главен
юрискон
султ

0,5дни

5. Разглеждане на заявлението и
преценка допустимостта му.

Юриско
нсулт

3дни

6. Подготовка на писмено становище в
случаите на чл. 14, ал. 2 и 4 ППЗДС,

Юрискон
султ

21дни

становище от областния управител и
списък на вещите.; Подготовка на
Заповед за безвъзмездно
предоставяне, правото на ползване и
на управление, а при наличието на
определени предпоставки и на
разпореждане, върху визираните в
нея движими вещи - държавна
собственост.

0,5дни

Областен
управител

0,5дни

7. Проверка и съгласуване на писменото
становище/ Заповедта.

Гл.юрис
консулт
Гл.
секретар

8. Подписване на писменото
становище./Заповедта.

Зам. Областен
управител

1ден

Областен
управител

1ден

9. Извеждане в деловодната система
/вписване в деловодния регистър/ и
уведомяване на заявителя.

10. Предаване на преписката за
съхранение. Архивиране, като се
приложи утвърдената за това процедура.

Звено за
админис
тративно
обслужв
ане
/Гише
«Инфор
мация и
деловодс
тво»/
юрискон
султ

Гл.
юрисконсулт

1ден

1ден

