Приложение 1

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Предоставяни от Дирекция „АПОФУС”

№

ВИД
НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА
УСЛУГА

ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ
ЗА АДМ.
УСЛУГА

ТАКСА
ЗА АДМ.
УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА
АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА, ОСИГУРЯВАНИ:
ОТ ГРАЖДАНИНА

1

Издаване на решения за
обезщетяване по реда на
ЗОСОИ.

чл.6, ал.1, т.2
от
ЗОСОИ

безплатно

2

Възлагане на експертизи за
оценка размера
на дължимото обезщетение.

чл.6, ал.4 от
ЗОСОИ

размера се
определя
със заповед
на Обл. у-л

3

Утвърждаване на оценки и
установени квоти.

чл.6, ал.5 от
ЗОСОИ

безплатно

4

Спиране на незаконосъобразни
решения на Общински съвети
със Заповед

Чл. 32, ал. 2,
пр. 1 от ЗА,
чл. 31, ал. 1,
т. 5 от ЗА

безплатно

1. Заявление в законоустановения срок по
ЗОСОИ - 21.12.1997-23.11.1998 г.

СЛУЖЕБНО

СРОК ЗА
ИЗВЪРШВ
АНЕ НА
АДМ.
УСЛУГА

индивидуално

23.11.1998

1. Документи за внесена сума за
възнаграждение на вещото лице.

1. Жалба от заинтересованото лице +
служебно.
2. Писмени доказателства, на които
жалбоподателя се позовава по отношение
на незаконосъобразността на взетото
решение.

7-дневен
срок от
паричния
превод

1. Съгласуване и
проверка.

в 7-дневен
срок се
изпращат
след
утвърждава
не.

1. Прави се
проверка за
законосъобразнос
тта на
съответното
решение.

7-дни от
получаване
на
Протоколит
е с Решения
на ОбС.

РЕД
ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ
НА АДМ.
УСЛУГА
Резолюция за
изпълнение,
проверка на
обстоятелствата,
изготвяне на
решение.
Издаване на
Заповед за
възлагане за
извършване на
експертизата в
едномесечен срок.
Областният
управител
утвърждава
експертната
оценка.
Правоимащите се
уведомяват по
реда на ГПК за
експертизата.
Същата може да
се обжалва по
реда на ЗАП пред
Окръжен съд
СМОЛЯН.
Резолюция за
проверка,
изготвяне на
Заповед за
спиране на
незаконосъобразн

5

Отмяна на незаконосъобразни
актове на кметове на общини
със Заповед

Чл. 32, ал. 2,
пр. 2 от ЗА

безплатно

6

Административни
производства по обжалване на
индивидуални
административни актове на
кметове на общини.

Чл. 84, 85 и
следващи от
АПК

безплатно

7

Прогласяване на нищожност на
търгове и сделки с имущество
на заличени ТКЗС.

§ 11 от ЗСПЗЗ
във връзка с
чл. 80 от ЗДС
и § 29, ал. 9
от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.
80 от ЗДС

безплатно

Обезщетяване на репресирани
лица по ЗПГРРЛ

Чл. 5, ал. 2 от
ЗПГРРЛ

безплатно

Консултации, свързани с
издаване на административен
акт.
Контрол на органите на местно

Чл. 21, ал. 3
АПК

безплатно

7 дни

Чл. 31, ал. 1,

безплатно

14 дни

8

9

10

1. Жалба от заинтересованото лице+
служебно.
2. Обжалваният акт.
3. Писмени доказателства, на които
жалбоподателя се позовава по отношение
на незаконосъобразността на обжалвания
акт.
1. Жалба от заинтересованото лице,
подадена чрез кмета на общината в
законния срок.
2. Обжалваният акт или копие от искането
до общината за издаването на
административния акт.
3. Писмени доказателства, на които
жалбоподателя се позовава по отношение
на незаконосъобразността на обжалвания
акт.
4. Факти и обстоятелства, които не са били
взети предвид при издаването на
обжалваният акт.
1. Жалба от заинтересованото лице.
2. Обжалвания акт.
3. Писмени доказателства, на които
жалбоподателя се позовава по отношение
на незаконосъобразността на обжалвания
акт.

1. Искане по образец от правоимащо лице;
2.Официален документ за изтърпяна
репресия;
3. Нотариално заверени декларации на
свидетели / при необходимост/;
4. Удостоверение за наследници,
удостоверение за идентичност на лице с
различни имена и др.

14 дни от
сезирането

14 дни

1 месец

3 - мес. от
постъпване
на искането

ото решение на
Общинския съвет.
Резолюция за
проверка,
изготвяне на
Заповед за отмяна
на издадения
незаконосъобразе
н акт.
Заповед по чл. 97
от АПК

Резолюция за
проверка,
изготвяне на
Заповед на
основание § 11,
ал. 2 от ЗСПЗЗ или
§ 29, ал. 9 от
ЗСПЗЗ.
Резолюция за
проверка,
изготвяне на
заповед на
основание

11

13

14

15

самоуправление и
деконцентрираните държавни
служби и поделения по
изпълнение на задълженията
им.
Подготовка и провеждане на
административно териториални промени на
територията на областта.
Издаване на документи за
пенсиониране – УП –2 и
образец 30.
Издаване на служебни бележки
и удостоверения за доходи.
Предоставяне на достъп до
обществена информация.

т. 4 и 5 от ЗА

Чл. 9, 17, 21 и
28 от ЗАТУРБ

безплатно

Съгласно ЗАТУРБ

Чл. 2 от
Наредбата за
пенсиите
Чл. 36 и чл.
39, ал. 1 от
ЗОДФЛ
Чл. 28, ал. 2
от ЗДОИ

безплатно

1. Заявление от Гражданина.
2. УП –2 и образец 30.

30 дни

безплатно

1. Заявление от Гражданина.

30 дни

Услугата се
заплаща
съгласно
Заповед №
10/10.01.20
01 г. на
Министъра
на
финансите.

Заявление за достъп до обществена
информация

Съгл.
ЗАТУРБ

Съгл.
ЗДОИ до 28
дни

Резолюция за
проверка и
изготвяне на
становище.
Резолюция за
изпълнение.
Резолюция за
изпълнение.
Вземане на
решение за
предоставяне или
отказ от
предоставяне на
достъп до
исканата
информация,
предоставяне на
достъп след
заплащане на
определените
разходи,
предоставяне на
платежен
документ и
съставяне на
протокол.

