
 

 

                                                                                     ДО  

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

  НА ОБЛАСТ БУРГАС 
Индекс на услугата : ОА1.10 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН 

ИМОТ, КОЙТО СЕ ВЛАДЕЕ ИЛИ ДЪРЖИ БЕЗ ОСНОВАНИЕ, 

КОЙТО СЕ ПОЛЗВА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НУЖДАТА 

ОТ КОЙТО Е ОТПАДНАЛА 

 

 
Вх. № ………………………………… 

 

Дата: …………………………………. 

Вид услуга: 

 Обикновена: 14 – 30 дни 

 

 

Такса: не се дължи       

 

Данни за заявителя или упълномощеното лице 

Наименование на юридическото лице: 

БУЛСТАТ: 

Адрес за кореспонденция: 

гр./с. ………………………………………………..………… п.к. …………  Община…........................................................................... ... 

бул./ул./пл. ……………………………………………………………………….…№…….. бл. ……… вх. ……… ет. …….. ап. ………. 

телефон: ………………………………………… e-mail: ……….…………………………………………………………………….…….. 

Упълномощено лице …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                 ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

Заявявам, че желая на основание чл. 80 от ЗДС да издадете Заповед за изземване на следния държавен имот:  

………………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………....... 

(подробно описание на имота, по отношение на който се иска стартиране на процедурата по  чл. 80 от ЗДС)  

Прилагам следните документи: 

         Обосновка на искането – подробно изложение на фактическата обстановка и мотивите за изземване на имота; 

         Акт за държавна собственост;  

         Оригинална скица; 

         Документ/и, удостоверяващи правото на управление на ведомството върху имота;  

       Настанителни заповеди, договори за наем, уведомления за прекратяване на наемни правоотношения, известия 

за съобщаването им на страната;  

 Уведомлениe/я до лицето за доброволно освобождаване на имота;       

 Заверени копия от всички документи, с които ведомството разполага по случая; 
 

Дата на подаване:......................  Подпис :  ........................................................ 
 

Начин на получаване :  лично на гише    ...............................               ......................................  

                 ( дата )   (подпис )   

             с лицензиран пощенски оператор на адрес:................................................................................  

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

                на имейл адрес :............................................................................................................. ............... 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. Упълномощеният представител прилага пълномощно; 2. Заявителят не е длъжен да доказва факти и 

обстоятелства от значение за извършване на административната услуга, които се установяват от Областна администрация 

– Бургас ; 3. Информация по движението на преписката – тел.: 056/ 84 28 72; или чрез код за достъп през Интернет на 

адрес: http:// upravitel@bsregion.org 
 

 

http://
mailto:upravitel@bsregion.org

