ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к. 4150 пл. “България” 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa-rakovski@rakovski.bg

ДО

ДИРЕКЦИЯ ПНИО И ОС
НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОБЩИНА РАКОВСКИ
гр.РАКОВСКИ Пловдивска обл.
Вх. №
Получено на:

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ОТ.........................................................................................................
с ЕГН.......................,отгр./с/.........................тел. за връзка...................
ул. ....................................................

№ ....... бл. ...... вх. ......

ап. .....

Желая да ми бъде извършена следната услуга в отдел „ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ”:

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти- 7,00 лв.
Справка по актовите книги- безплатно
Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън
регулация- 7,00лв
Забележка: Молбата-декларация трябва да бъде отнесена и към отдел „Местни
данъци и такси” за заверка, когато става въпрос за имоти в регулация. Поради това,
при избиране на тази услуга следва да отбележите и следващото квадратче. Услугата
не се таксува допълнително.
Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти в регулация в
отдел „Местни данъци и такси”- безплатно
Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост.
Отговори на молби,жалби,писма свързани с общинската собственост- безплатно.
Издаване на дубликати от Актове за общинска собственост и други документи от
архива на „Общинска собственост”/ решения, заповеди, актове, протоколи,
договори и др./- за 1-ва стр. 3 лв. и за всяка следваща по 2,00 лв.
Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка- 5,00лв.
Издаване на удостоверение по чл. 33 от ЗС- 7,00 лв.
Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или
юридически лица-10,00 лв./ за съгласуване/
Издаване на удостоверение за деактуване на общински имоти- 7,00 лв/за
съгласуване/

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и
юридически лица на земя с учредено право на строеж
Приемане на документи за учредяване на право на надстрояване и пристрояване
Продажба на общински имот- частна общинска собственост чрез публичен търг
или конкурс.
Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти
между общината и физически и юридически лица.
Учредяване право на строеж върху общински имот за изграждане на социално
жилище
Отдаване временно под наем на общинска и земеделска земя по ЗОС – частна
общинска собственост( включително и на безимотни граждани)
Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди.
Издаване на удостоверение на картотекирани граждани за покупка на жилище -7,00
Приемане на документи за продажба на общински жилища
Издаване на настанителни заповеди
Безвъзмездно предоставяне на имоти- публична общинска собственост( които не са
необходими на Общината), на юридически лица и звена на общинска бюджетна
издръжка, съгласно чл. 19 и чл.20, ал.3 от НРПУРОИ
Предоставяне на помещения- частна общинска собственост, без търг или конкурс,
за нуждите на обкщинските ръководства на политически партии и синдикални
организации, съгласно чл.21, ал.1 от НРПУРОИ
Отдаване под наем на помещение- частна общинска собственост, без търг или
конкурс, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност с
обществена полза, съгласно чл.14, ал.6 от ЗОС
Удължаване срока на договор, съгласно чл.21 а от НРПУРОИ
Прекратяване договор за ползване на помещение- частна и публична общинска
собственост по желание на наемателя-безплатно
Обработка на искания на фирми и граждани за извършване на външна рекламна
дейност
Избирам следният вид услуга:
ОБИКНОВЕНА УСЛУГА извършва се за срок от седем дни и се таксува без увеличение;
БЪРЗА УСЛУГА извършва се за три работни дни-и се заплаща с 50% увеличение;

ЕКСПРЕСНА УСЛУГА извършва се в рамките на един работен ден и се заплаща със 100%
увеличение на таксата.
Прилагам следните документи:
 Скица на имота
 Решение на съда
 .................................

 Документ за собственост
 Решение на Общински съвет
 ................................................

Запознат съм и съм съгласен със сроковете и таксите за извършването на услугата !

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

Дата: ..........................

