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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
 

ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ   

  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА 

 

 

 

 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящите Вътрешни правила се уреждат редът и организацията на 

административното обслужване в Областна администрация – Враца, взаимодействието 

между структурните звена и дирекции в администрацията, правомощията при 

осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните 

действия. 

Чл. 2. Административното обслужване в Областна администрация – Враца се 

осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Наредбата за административното 

обслужване, Хартата на клиента на Областна администрация – Враца и на правилата в 

Инструкция за деловодната дейност в Областна администрация – Враца. 

Чл. 3. (1) Административната услуга се извършва при спазване на принципите на 

законност, етично отношение, бързина, достъпност и при спазване изискванията за 

качествено и културно административно обслужване на физическите и юридическите 

лица. 

(2) Административното обслужване се осъществява в условията на публичност, 

прозрачност и при съблюдаване на изискванията на Закона за защита на личните данни. 
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Глава втора. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 4. Административното обслужване на физическите и юридическите лица в 

Областна администрация - Враца  се извършва в Центъра за информация и 

административни услуги (ЦИАУ), дирекция „Административно-правно обслужване, 

финанси и управление на собствеността“(АПОФУС), при спазване на принципа за 

обслужване на “едно гише”.  

Чл. 5. (1) Административното обслужване се осъществява от служители, работещи в 

ЦИАУ. 

(2) Центърът за информация и административни услуги се намира на І етаж в 

Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ № 1. 

(3) За ориентация на потребителите на входа на ЦИАУ е поставена указателна 

табела на български и на английски език.  

(4)  Работното време на Центъра за информация и административни услуги е всеки 

работен ден  от 9.00 до 17.30 часа без прекъсване. 

(5) В случаите, когато в служебното помещение има потребители на 

административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до 

приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след 

обявеното работно време. 

(6)  В ЦИАУ се установява различен ред за ползване на почивките, така че да се 

осигури непрекъсваем режим на работа с потребителите в рамките на обявеното за 

звеното работно време.  

(7) Старши счетоводителят в Областна администрация - Враца води дневник за 

случаите на удължено работно време в ЦИАУ и уведомява  главния секретар, като прави 

предложение за компенсиране на положения извънреден труд.  

(8) Старши счетоводителят в Областна администрация - Враца  следи за работното 

време в Центъра, междудневните и междуседмичните почивки да са съобразени с 

изискванията на Закона за държавния служител и Кодекса на труда. 

Чл. 6. (1) Служителите, работещи в ЦИАУ, са част от щатната численост на 

дирекция АПОФУС. 

(2) Директорът на дирекция АПОФУС отговаря за условията на работа на 

служителите в ЦИАУ и за организационното и техническо осигуряване. 

 

 

Глава трета. 

СЛУЖЕБНО НАЧАЛО И МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 Чл. 7. (1) При осъществяване на административното обслужване, администрацията 

изгражда предпоставки и осъществява комплексно обслужване на клиентите, когато това 

не  противоречи на законодателството в Република България. 

 (2) Организацията на комплексното обслужване се извършва от служителите  в 

ЦИАУ с непосредственото участие на служителите от структурните звена в 

администрацията, под ръководството на главния секретар на Областна администрация – 

Враца . 

(3) Взаимодействието с други административни органи, се осъществява по реда 

на Наредбата за административното обслужване. 

 Чл. 8. (1) Когато в изпълнение на административна услуга са ангажирани две или 

повече структурни звена в администрацията, заявителят подава единствено искане в 

ЦИАУ, а организацията по изпълнение на услугата се извършва по служебен ред. 

(2) Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на 

недостатъците в тях, препращането им на компетентен орган, сроковете за извършване на 
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административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актовете във 

връзка с административното обслужване, са в съответствие с глава пета, раздел І на АПК. 

Чл. 9. След регистриране в автоматизирана деловодна информационна система 

Акстър – Офис, документите се предават по предназначение в деня на получаването им. 

Чл. 10. Цялостният процес по организацията и технологията за обработка на 

всички  входящи и изходящи документи, взаимодействието на звената при осъществяване 

на административното обслужване и последователността на извършваните от тях действия 

е в съответствие с утвърдената Инструкция за деловодната дейност в Областна 

администрация – Враца. 

 

 

Глава четвърта. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 11. (1) Служителите в ЦИАУ осигуряват информация за видовете услуги, 

извършвани от Областна администрация – Враца, както и за реда и организацията за 

предоставянето им. 

(2) Информацията за административното обслужване следва да бъде: 

1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна; 

2. достъпна за хора с увреждания; 

3. без абревиатури, съкращения и препратки.  

Чл. 12. (1)  Всички принципи и стандарти по отношение на административното 

обслужване, информационните и комуникационните канали са описани и оповестени 

чрез интернет страницата на Областна администрация - Враца и на информационните 

табла в сградата на администрацията. 

(2) Информацията за администрацията върху указателните табели и отличителните 

знаци сe излага на български и на английски език и включва: 

1. точно наименование на администрацията; 

2. структура; 

3. седалище и адрес, както и адресите на териториалните звена, ако има такива; 

4. данни за кореспонденция: телефон, адрес на електронна поща и интернет 

страница; 

5. БУЛСТАТ; 

6. работно време на администрацията; 

7. работно време на звеното за административно обслужване; 

8. описание на административните услуги, включващо: 

а) наименованието на административната услуга, съответстващо на Списъка на 

унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ); 

б) нормативната уредба по предоставянето на административната услуга; 

в) процедура по предоставяне на административната услуга, изискванията и 

необходимите документи; 

г) образците на документи, които се попълват за предоставянето на 

административната услуга; 

д) срока на действие на индивидуалния административен акт; 

е) таксите или цените и начините на плащане с посочване на банкова сметка – при 

необходимост. 

9. информация за реда за подаване на предложения, сигнали и жалби; 

10. ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация, както и 

необходимите за това формуляри; 

11. основни нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация; 

12. проекти на нормативни актове, изготвяни от съответната администрация; 

13. друга информация, предвидена в нормативен акт. 
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Чл. 13. (1)  Информация за технологичните процеси за извършване на 

административните услуги, изисквания, срокове, цени се предоставят от Областна 

администрация – Враца чрез: 

1. Център за информация и административни услуги; 

2. телефон 092 661 429; 

3. интернет адрес www.vratsa.bg; 

4. информационното табло в ЦИАУ.  

(2)   Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са 

на разположение: 

1. в ЦИАУ в сградата на Областна администрация – Враца; 

2. на интернет страницата на Областна администрация – Враца в раздел 

„Административни услуги“, с възможност за изтегляне. 

Чл. 14. (1)   Информацията за административните услуги се актуализира в 7 (седем) 

дневен срок от влизане в сила на промени в нормативни актове или настъпване на други 

обстоятелства, налагащи актуализация. 

(2) Актуализацията се извършва едновременно във всички информационни 

средства – брошури, диплянки, информационни табла, интернет страницата на Областна 

администрация – Враца. 

(3) Наименованията на административните услуги във всички информационни 

материали, както и във всички електронни бази данни са в съответствие със Списъка на 

унифицираните наименования на административните услуги, утвърдени от Министерски 

съвет. 

(4) Организацията по актуализацията и подготовката на информацията е 

задължение на директора на дирекция АПОФУС, с непосредственото участие на 

служителите от структурните звена, съгласувана и одобрена от ръководителите им. 

 

 

Глава пета. 

ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Раздел I. 

Ред за предоставяне на административни услуги 

 

Чл. 15. (1) Административното обслужване се извършва в съответствие със Списъка 

на административните услуги (Приложение № 1), предоставен в ЦИАУ и публикуван на 

електронната страница на Областна администрация - Враца – www.vratsa.bg и в 

съответствие с дейностите и функциите на Областна администрация - Враца, 

регламентирани в нормативните актове. 

(2) Искането за извършване на административна услуга се заявява в писмена или 

устна форма и се завежда в деловодната система „Акстър - Офис“. 

(3) При приемането на искания за извършване на административна услуга 

служителят в ЦИАУ, предоставя на гражданите  необходимите формуляри за попълване, в 

зависимост от исканата административна услуга. Служителят дава указания и съдейства за 

попълването им, ако това се налага. 

(4) Писмените искания, приети от служителя в ЦИАУ, се регистрират по общия ред, 

съгласно утвърдената Инструкция за деловодната дейност в Областна администрация – 

Враца. 

(5) Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол – (Приложение № 2) към 

настоящите Вътрешни правила, съгласно разпоредбите на Наредбата за 

административното обслужване, който  се подписва от заявителя и от длъжностното лице, 

което го е съставило, след което се регистрират по общия ред, съгласно АПК. 

(6) Искането за извършване на услуга може да се заявява по електронен път, на 

имейл obl-vr@oavratsa.egov.bg, с електронен подпис на заявителя или чрез лицензиран 

http://www.vratsa.bg/
http://www.vratsa.bg/
mailto:obl-vr@oavratsa.egov.bg
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пощенски оператор и по факс – 092 663 118. Подаването на документи по електронен път 

се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги. В случай, че 

комплектът от документи  необходими за извършване на услугата е непълен, 

администрацията уведомява заявителя да ги представи в тридневен срок.  

 (7) Служителят от ЦИАУ може да изисква незабавно предоставяне на информация 

и/или документи от другите звена в административната структура, когато тя е необходима 

за извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване 

на място.  

(8) В случаите, когато видът на административната услуга не налага подаване на 

заявление в писмен вид или прилагането на други документи, служителят от ЦИАУ е 

длъжен да направи справка след устното запитване.  

Чл. 16. (1) При заявяването на услугата в ЦИАУ, служителят приема, проверява, 

регистрира в деловодната система и сканира всички документи в съответствие с 

утвърдената Инструкция за деловодната дейност в Областна администрация – Враца, като 

уведомява заявителя за: 

1. размера на дължимата такса, ако услугата е платена; 

2. срока на извършване на заявената услуга; 

3. начина за получаване на информация за движението на преписката; 

4. издава разписка с входящия номер на преписката. 

(2) Проверката на заявеното искане включва: 

1. сравняване със списъка на предоставяните услуги; 

2. формата и съдържанието; 

3. приложените изискуеми документи, като при нужда от консултация, служителят 

изисква експертно мнение от ресорното звено, към което се отнася услугата; 

4. подпис на заявителя (печат). 

(3) За искания, които не отговарят на изискванията или към тях не са приложени 

изискуемите документи, служителят е длъжен : 

1. да разясни пропуските и да даде информация за тяхното отстраняване; 

2. да уведоми заявителя, че при неотстраняване на пропуските в тридневен срок, 

преписката ще бъде прекратена; 

3. когато при регистрация на искането заявителят не е уведомен за пропуските, той 

се уведомява да ги отстрани в тридневен срок от получаване на съобщението, с указания 

че при  неотстраняването им, експертът обработващ преписката, ще я прекрати. 

(4) В случаите, в които заявителят не отстрани пропуските след получаване на 

съобщението, експертът към който е насочена преписката, прекратява производството. 

(5) Експертът работещ по преписката, е длъжен да уведоми заявителя за 

прекратяване на производството по реда за съобщаване, предвиден в чл. 61 от АПК. 

(6) Възникнали спорове между служителя и заявителя по повод регистрирането на 

искането се решават от главния секретар или от директора на дирекция АПОФУС на  

Областна администрация – Враца. 

Чл. 17. Датата на започване на производството по извършване на административната 

услуга е датата на регистриране на искането в Областна администрация – Враца, освен ако 

в нормативен акт е предвидено друго. 

Чл. 18. Когато извършването на административната услуга не е от компетентността 

на областния управител и Областна администрация – Враца не е страна по изпълнението, 

преписката се изпраща по компетентност до органа, който е компетентен да я извърши.  

Чл. 19. (1) За услуги и процедури, в които участва, Областна администрация – Враца 

образува производство по изпълнение на комплексно административно обслужване 

(КАО). 

(2) Комплексно административно обслужване се извършва по реда на АПК, като се 

подава заявление до Областния управител на Област Враца по образец, съгласно 

Приложение № 3 към настоящите Вътрешни правила. 
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(3) Взаимодействието с другите административни органи при осигуряване на КАО, 

както и вътрешни административни услуги, се осъществява по реда, установен в 

действащата нормативна база. 

(4) При осъществяване на комплексно административно обслужване Областна 

администрация - Враца: 

1. не изисква предоставяне на информация или документи, за които са налице данни 

в администрацията или в други органи, независимо дали тези данни се поддържат в 

електронна форма или на хартиен носител; 

2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други 

административни органи, необходими за издаване на индивидуалния административен акт 

на заявителя; 

3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на 

чл. 30 от АПК; 

4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, 

което изпраща на заявителя; 

5. изготвя образци на заявления за предоставяне на административни услуги, в които 

заявителят може да посочи предпочитания начин на получаване на издадения 

индивидуален административен акт; 

6. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от 

получаване на достъп до данните на други административни органи - първични 

администратори на данни. 

7. заявка от друг административен орган за предоставяне на информация на хартиен 

носител налична в  администрацията, като доказателство по комплексна административна 

услуга се изпълнява в срок от три дни. 

(5) Срокът за произнасяне започва да тече от датата на получаване на преписката от 

административния орган, който участва в производството. 

(6) Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях 

до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски 

оператор или факс. Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на 

Наредбата за електронните административни услуги. 

(7) Индивидуалният административен акт може да бъде получен на мястото, където 

е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран 

пощенски оператор или по електронен път, съгласно Наредбата за електронните 

административни услуги. 

 (8) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният 

административен акт се изпраща: 

1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка 

за сметка на заявителя (получателя) и цената за пощенската услуга се заплаща от 

заявителя при доставяне на пратката; 

2. с международна препоръчана пощенска пратка - след предплащане на цената за 

пощенските услуги от заявителя към съответния орган и цената за пощенската услуга се 

заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор 

при подаване на пратката; 

3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя. 

 

Раздел II. 

Прием на граждани 

 

Чл. 20. (1) Приемен ден на Областния управител е всеки първи понеделник от 

месеца от 13.00 до 16.00 часа. 

(2) Приемните дни на заместник областните управители са всеки втори понеделник 

от месеца за единия и всеки трети понеделник от месеца за другия заместник областен 

управител от 13.00 до 16.00 часа. 
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(3) Записването за прием се извършва всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в 

Център за информация и административни услуги на Областна администрация  - Враца 

или на тел. 092 / 66 14 29, чрез попълване на Информационен лист по образец, съдържащ 

следната информация: 

1. трите имена на лицето; 

2. адрес и телефон за обратна връзка; 

3. кратко изложение на проблема. 

(4) За всеки приемен ден се приемат не повече от 10 (десет) заявления. 

 

 

Глава шеста. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ 

 

Чл. 21. (1)  Областна администрация – Враца приема писмено или устно подадени 

искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните 

административни услуги, съгласно чл.29 от АПК. 

(2) Писмените искания (включително жалби, протести, сигнали и предложения), 

приети от служителите в ЦИАУ, се регистрират по общия ред, съгласно  Инструкция за 

деловодната дейност в Областна администрация - Враца.  

(3)  Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, подписан от заявителя и от 

длъжностното лице, което го е съставило, и се регистрират по общия ред, съгласно чл. 29, 

ал. 5 от АПК и съгласно Инструкция за деловодната дейност в Областна администрация - 

Враца. 

 (4) Датата на започване на производството по извършване на административната 

услуга е датата на постъпване на искането в Областна администрация - Враца. 

 (5) По постъпилите анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали 

отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува 

производство. 

Чл. 22. (1) Заплащането на дължимите такси на услуги от клиентите се извършва 

съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, в сила 

от 11.02.2011 г. (приета с ПМС № 26/03.02.2011 г. и изменена с ПМС № 267/ 21.10.2016 г., 

ДВ брой 85 от 28.10.2016 г.), Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните 

управители и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г 

(2) Заплащането на дължимите такси се извършва по банков път, като таксите по 

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, могат да се 

заплащат и на място в ЦИАУ. 

Чл. 23. (1) При работа с клиенти служителите спазват нормативните и вътрешни 

стандарти на обслужване, въведени в Областна администрация – Враца с Хартата на 

клиента и Етичен кодекс на служителите. 

 (2) Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на 

документи във връзка с административното обслужване в ЦИАУ е не повече от 10 

минути.   

Чл. 24. (1) Областна администрация – Враца създава, поддържа и развива различни 

канали за обратна връзка с клиентите: 

1. пощенски кутия за коментари, похвали, оплаквания, жалби, предложения и за  

сигнали срещу корупция в сградата на администрацията; 

2. попълване на Анкетна карта за качеството на административното обслужване в  

ЦИАУ; 

3. анкети, публикувани на интернет страницата на администрацията. 

(2) Областна администрация – Враца проучва и измерва удовлетвореността на  
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потребителите, като резултатите се обобщават и анализират един път годишно от главния 

секретар и при необходимост се предприемат съответни действия за подобряване на 

административното обслужване. 

 (3) Резултатите от анализираната информация се оповестяват на интернет 

страницата чрез Доклад за дейността на Областна администрация – Враца. 

Чл. 25. (1) Всяко физическо или юридическо лице може да подаде сигнал, жалба 

или предложение във връзка с некачествено административно обслужване. 

(2) Сигналите, жалбите и предложенията се завеждат в деловодната система 

„Акстър - Офис“. 

(3) Директорите на дирекции в Областна администрация – Враца представят един 

път годишно анализ на резултатите от регистрираните сигнали, жалби и предложения на 

главния секретар, като обобщените резултати се включват в годишния отчет на Системата 

за самооценка на административното обслужване (ССАО). 

Чл. 26. Подаването на заявление за достъп до обществена информация, 

разглеждането на заявлението, предоставянето или отказът от предоставяне на 

информация са съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и 

утвърдените Вътрешни правила за достъп до обществена информация. 

 

 

Глава седма. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПО СПАЗВАНЕ 

НА СРОКОВЕТЕ 
 

Чл. 27. Контролната дейност във връзка с извършването на административни 

услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на 

предоставяните услуги. 

Чл. 28. (1) Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на 

следните нива: 

 1. Областен управител; 

2. Заместник областен управител; 

3. Главен секретар; 

4. Директори на дирекции. 

(2) Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и 

юридически лица, посредством справка за движението на преписката им в деловодната  

система през интернет и лично в ЦИАУ, или чрез подаване на жалба по отношение 

качеството на извършваните административни услуги. 

Чл. 29. (1) Сроковете за изпълнение са определени в самия документ, с резолюция 

или произтичат от нормативен акт. 

 (2) Срокът за извършване на административна услуга на граждани е съобразно 

АПК, освен ако в нормативен акт е установен друг срок. 

 (3) При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в 

срок, когато той не е нормативно определен, резолиращият може да го удължи, като  това 

се отразява в деловодната система.  

Чл. 30. Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им за 

архивиране, са съгласно настоящите правила, Инструкция за деловодната дейност в 

Областна администрация – Враца и Устройствения правилник на Областна 

администрация – Враца. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите Вътрешни правила се издават в съответствие с чл. 1, ал. 2 от 

Наредбата за административното обслужване. 
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§ 2. С Вътрешните правила за реда и организацията на административното 

обслужване в Областна администрация – Враца да се запознаят срещу подпис всички 

служители на Областна администрация – Враца. 

§ 3. С настоящите Вътрешни правила се отменят Вътрешни правила за реда и 

организацията на административното обслужване в Областна администрация – Враца 

утвърдени с Разпореждане № Р-1 / 01.10.2015 г. 

§ 4. Контролът по прилагането и изпълнението на настоящите Вътрешни правила, се 

осъществява от главния секретар на Областна администрация -  Враца. 

 

Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване в 

Областна администрация – Враца са утвърдени с Разпореждане № Р-1 / 12.12.2016 г.   на 

Главен секретар на Областна администрация -  Враца и влизат в сила от датата на 

утвърждаването. 
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Приложение № 1 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА  НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ 

/пълно наименование на нормативния акт и чл./ 

    ОА1 ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

ОА1.1 
Съставяне на актове за публична държавна 

собственост на ведомства, министерства и други 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; 

чл.71  

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост 

– чл. 102, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал. 2; чл. 104, ал. 1 

ОА1.2 

Съставяне на актове за частна държавна собственост 

на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти 

в/извън регулационните планове на населените места 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; 

чл.71  

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост 

– чл. 102, ал. 2 във връзка с чл. 103, ал. 2; чл. 104, ал. 1 

ОА1.3 

Съставяне на актове за държавна собственост на 

парцели, включени в парцеларните планове на 

стопанските дворове 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 68, ал. 1; чл. 70, ал. 1; 

чл.71  

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост 

– чл. 102, ал. 2  

ОА1.4 

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и 

други документи от интерес на физическите и 

юридическите лица, от архив "Държавна собственост" 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 70, ал. 1, чл. 77 

Административнопроцесуален кодекс – чл. 57 

 

ОА1.5 
Отразяване на промени в обстоятелствата върху 

съставени актове за държавна собственост 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 71, ал. 3 и чл. 72, ал. 3,  

чл. 74, ал. 2 

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост 

– чл. 104, ал. 4, чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2; чл. 58, 

ал.3 

http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.1.%20m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.2.m%2012.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.3.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-3%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.4.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.5.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-5%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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във връзка с чл. 42, ал. 1; чл. 65, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1; 

чл. 77, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл. 73, ал. 1; чл. 82, ал. 3 

във връзка с чл. 80, ал. 1; чл. 85, ал. 6 във връзка с чл. 84, ал. 2 

ОА1.6 

Отбелязване на действия по управление и 

предоставяне на концесия на недвижими имоти в 

съставените актове за държавна собственост 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 73 

 

ОА1.7 
Справки по регистри и книги за имоти – частна и 

публична държавна собственост 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 77 

 

ОА1.8 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

акт за държавна собственост на имот 

формуляр 

 
процедура 

 

Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 1 

Закон за държавната собственост - чл. 77 и чл. 82а 

ОА1.9 
Съставяне на акт за поправка на акт за държавна 

собственост 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 72, ал. 2 

Правилник за прилагане на Закон за държавната собственост - 

чл. 104, ал. 3 

ОА1.10 

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 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 80, ал. 1 и 2 

ОА1.11 
Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от 

актовите книги за имотите - държавна собственост 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 77 и чл. 82а 

 

ОА1.12 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

претенции за възстановяване на собствеността 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за държавната собственост - чл. 77 и чл. 82а 

 

http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.6.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-6%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.7.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-7%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.8.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-8%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.9.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-9%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.10.m.12.2011.rtf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-10%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.11.m.12.2011.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-11%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/OA1.12.m.12.2011.rtf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/%D0%94%D0%A1-12%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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ОА2 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО 

ОА2.1 

Разрешаване изработването на устройствени планове, 

които обхващат територии, попадащи в повече от една 

община или предвиждат изграждане на обекти с 

регионално значение 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл. 124, ал. 3, 4 и 7  

ОА2.2 

Издаване на мотивирано предписание за изменение на 

подробен устройствен план, който обхваща територии, 

попадащи в повече от една община или предвижда 

изграждане на обекти с регионално значение 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 1 и  3 във 

връзка с чл. 124, ал. 4 

ОА2.3 
Разрешаване изработването на план-извадка от 

подробен устройствен план 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл. 133, ал. 1  

ОА2.4 

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за 

обекти на техническата инфраструктура с обхват и 

значение за повече от една община 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.141, ал. 6, и чл.143, 

ал.2 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 28, ал. 1 

ОА2.5 

Одобряване на технически и работни инвестиционни 

проекти за обекти на техническата инфраструктура с 

обхват и значение за повече от една община 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.145, ал. 2, и чл.143, 

ал.2 Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 28, ал. 4 

ОА2.6 

Издаване разрешение за строеж за обекти на 

техническата инфраструктура с обхват и значение за 

повече от една община 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.148, ал. 3              

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 29, ал. 2 

ОА2.7 
Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на 

извършен строеж и заснемане за узаконяване 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.145, ал. 5; § 184, ал. 2  

от ПЗР  

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 28, ал. 7 

http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_1.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_2.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_3.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_4.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_5.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_6.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_7.pdf
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ОА2.8 

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е 

загубил правно действие и одобряване на изменения в 

одобрен инвестиционен проект 

 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.145, ал. 2 във връзка с 

ал. 4 и чл. 154, ал. 5                                                                  

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 28, ал. 8 

ОА2.9 
Разрешаване изработване на комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.150, ал. 1 

ОА2.10 

Одобряване на частите на комплексния проект за 

инвестиционна инициатива и издаване на разрешение 

за строеж 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.150, ал. 1, чл. 145, ал. 

2 и чл. 148, ал. 3; чл. 150, ал. 4 (платена) 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 28, ал. 6 и чл. 29, ал. 2 

ОА2.11 Презаверяване на разрешение за строеж 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.153, ал. 3 и 4 

(платена) 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 29, ал. 4 

ОА2.12 

Отразяване на забележка към издадено разрешение за 

строеж при изменения в одобрения инвестиционен 

проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, 

т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на 

територията 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.154, ал. 5 

 

ОА2.13 

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща 

несъществените промени в одобрения инвестиционен 

проект 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.175, ал. 1, 2 и 5 

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 28, ал. 9  

ОА2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - чл.176а, ал. 5 

ОА2.15 
Издаване на удостоверение за въвеждане в 

експлоатация на строеж 

формуляр 

 
Закон за устройство на територията - чл.177, ал. 3 

http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_8.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_9.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_10.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_11.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_12.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_13.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_14.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc


 14 

процедура 

 

ОА2.16 
Издаване на скици от съхраняваните в архива на 

областните администрации 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - § 3 от ДР    

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 33 

ОА2.17 
Издаване на удостоверения за обстоятелства по 

териториалното устройство 

формуляр 

 
процедура 

 

Закон за устройство на територията - § 3 от ДР    

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на 

МРРБ и от областните управители – чл. 32, т. 2 

 

 

СПИСЪК НА ОБЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ 

/пълно наименование на нормативния акт и чл./ 

 

І. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 

Кодекс за социално осигуряване. 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. 

Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в“. 

 

ІІ. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 

Кодекс за социално осигуряване. 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. 

Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в“. 

ІІІ. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за 

физическо или юридическо лице относно административно правен 

режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са 

свързани с издаване на административен акт или с извършване на 

друга административна услуга 

 

 

Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „г“. 

ІV. Предоставяне на достъп до обществена информация Закон за достъп до обществена информация – чл. 24 

V. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за 

осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от 

информационната система на НОИ 

Закон за администрацията - Допълнителна разпоредба, § 1, т. 2 „в“ 

във връзка с чл. 5, ал. 7 от Кодекс за социално осигуряване и във 

връзка с чл. 40 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 

http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_15.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_16.pdf
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/Blanka_OA2.doc
http://www.sliven.government.bg/doc/adm/SUNAU_OA2_17.pdf
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Приложение № 2 

 

 

П Р О Т О К О Л 

   

Днес.......................служителят........................................................................................................ 

на длъжност ..................................................................................................................................... 

в 

........................................................................................................................................................., 

(наименование на звеното) 

 

На основание чл. 29, ал. 5 АПК състави този протокол в уверение на това, че заявителят 

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

.......................................................................................................................................................... , 

с постоянен или настоящ адрес: гр./с..........................................................................................., 

ул. (ж.к.) ………………....………, тел. …........................……, факс ........................................., 

електронна поща ............................................................................................................................, 

устно заяви искане за: 

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

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

Заявителят прилага следните документи: 

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

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

Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде 

получен: 

    Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ....................................................................., 

като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му 

за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 

цели.  

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

    като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

    като вътрешна куриерска пратка 

    като международна препоръчана пощенска пратка 

Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

По електронен път на електронна поща. 

 

 

Длъжностно лице:...............................  Заявител: ................................................... 

                                 (подпис)      (подпис) 

 

 
3000 Враца, бул. “Демокрация” № 1,   Център за информация и административни услуги -  092/66-14-29, 

Деловодство – телефон – факс:  092/ 66-31- 18 

e-mail: obl-vr@oavratsa.egov.bg, www.vratsa.bg/ 
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                     Приложение № 3 

 

ДО  

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ ВРАЦА 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От ......................................................................................................................................................., 

постоянен или настоящ адрес: гр./с. ................................................................................................, 

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

ул. (ж.к.) ......................................................................., тел. ......................, факс............................., 

електронна поща ................................................................................................................................ 

 

Моля да бъде образувано производство за предоставяне на 

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

(посочва се наименованието на административната услуга) 

 

Услугата се предоставя от ................................................................................................................ 

 (посочва се органът, компетентен да издаде административния акт) 

 

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния орган следните 

документи: 

1. ......................................................................................................................... ................................. 

2. ......................................................................................................................................................... 

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и 

изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено искането) 

 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 

     Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ............................................................................,  

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

     като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

     като вътрешна куриерска пратка 

     като международна препоръчана пощенска пратка 

     Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

     По електронен път на електронна поща 

Приложени документи: 

    Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 

    Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако 

такива се изискват. 

    Документ за платена такса, ако такава се изисква. 

 

Дата:         Подпис: 

Гр./с……………………………                             (……………….….…………….)

                          

3000 Враца, бул.“Демокрация” № 1,  Център за информация и административни услуги -  092/66-14-29, 

Деловодство – телефон – факс:  092/ 66-31- 18 

e-mail: obl-vr@oavratsa.egov.bg, www.vratsa.bg/ 

http://www.vratsa.bg/

