
         ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

№ и вид на услугата Необходими документи  Срок за 

извършване 

Такса 

 

1.Справка за издаден акт за 

общинска собственост на 

недвижим имот 

  Заявление по образец                                    3 дни                  

2.Справка за възстановена 

собственост върху недвижим 

имот и издаване на 

удостоверение 

 Заявление по образец                                    5  дни                 5лв. 

3.Справка за реституционни 

претенции за недвижим имот и 

издаване на удостоверение 

 * Заявление по образец                               

* Служебна бележка за наличие 

или липса на задължения към  

Община Мездра   

10  дни   10лв. 

4. Справка за собственост на 

недвижим имот и издаване на 

удостоверение 

* Заявление по образец                                 

* Служебна бележка за наличие 

 или липса на задължения към  

Община Мездра   

5  дни                 5 лв. 

5. Учредяване право на строеж, 

пристрояване или надстрояване – 

след решение на Общински съвет 

– Мездра  

*Заявление по образец                             

* Служебна бележка за наличие 

или липса на задължения към  

Община Мездра   

* Документ за собственост 

30  дни  

6.Издаване на копия от 

документи за разпореждане с 

общинска собственост / 

продажба   , замяна, делба, право 

на строеж/ 

* Заявление по образец                     

 * Служебна бележка за наличие 

 или липса на задължения към  

Община Мездра 

10  дни                 1 лв.на страница 

7. Картотекиране за общинско 

жилище  

 * Заявление по образец                30  дни                  

http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/01.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/01.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/01.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/02.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/02.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/02.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/02.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/03.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/03.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/03.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/04.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/04.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/04.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/05.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/05.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/06.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/06.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/06.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/06.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/06.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/07.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/07.pdf


8. Издаване на удостоверение за 

жилищна нужда по реда на  

ЗУЖВГМЖСВ  

* Заявление по образец                5  дни                  

9. Закупуване на общинско 

жилище от наематели             
/след решение на Общински съвет 

– Мездра / 

* Заявление по образец                               

* Служебна бележка за наличие 

 или липса на задължения към  

Община Мездра   

 *удостоверение за декларирани 

имоти 

30  дни  

10. Отдаване под наем на 

свободни общински терени и 

общински недвижим имоти 

  * Заявление по образец               30  дни – тръжни 

документи 

 20 лв. 

11.Закупуване на общински 

имот/ продажба,ликвидиране на 

съсобственост, право на строеж, 

право на ползване, замяна, делба/ 
- след решение на Общински съвет 

– Мездра  

 * Заявление по образец          

 * документ за собственост при 

ликвидиране 

на съсобственост,замяна,делба. 

30  дни – тръжни 

документи 

  50 лв. 

12. Отписване от актовите книги 

/регистри/ за общинска 

собственост 

  * Заявление по образец               10  дни                  

13. Издаване на удостоверение за 

идентичност на имот 

 

* Заявление по образец                               

* Служебна бележка за наличие 

  или липса на задължения към 

Община Мездра   

* Документ за собственост 

10  дни  20лв. 

14. Издаване на дубликат и 

заверени копия от документи 

  * Заявление по образец               3  дни 1лв. на страница 

15. Издаване на дубликати от 

Договори за покупко-продажба 

на жилища  

Заявление по образец                               5  дни 1лв. на страница 

http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/08.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/08.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/08.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/09.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/09.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/10.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/10.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/10.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/11.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/11.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/11.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/11.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/12.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/12.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/12.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/13.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/13.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/14.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/14.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/15.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/15.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/15.pdf


16. Издаване на дубликати от 

Актове за общинска собственост 

и други документи от архива на 

“Общинска собственост” 

Заявление по образец                               5  дни 1лв. на страница 

17. Издаване на настанителни 

заповеди-   

 5 дни след 

решение на 

комисията 

 

18. Заверка на молба-декларация 

за обстоятелствена проверка за 

имоти в и извън строителните 

граници                       

 3  дни                          

19. Учредяване право на 

ползване върху общински имот 

частна собственост  - след 

решение на Общински съвет 

Мездра   

*Заявление  по образец                              

* Служебна бележка за наличие 

или липса на задължения към  

Община Мездра   

30  дни  

 

http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/16.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/16.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/16.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/16.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/17.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/17.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/18.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/18.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/18.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/18.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/19.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/19.pdf
http://mezdra.bg/wp-content/blanki/os/19.pdf

