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Вх. №      До Кмета

Дата:                              на:
ден, месец, година община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на 

обстоятелствена проверка на основание чл. 587 от Граждански процесуален кодекс (ГПК) и 
чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС)

От:
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН  ЕИК:

Адрес:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с.

област община

ул. (ж. к.) телефон:

e-mail:

Юридическото лице се представлява от 
      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното 
Притежавам в гр./с. 

Община област
описания по-долу недвижим имот, собствеността на който съм/сме придобили 

(посочва се основанието и произхода на имота: давност, наследство, покупка, завещание, съдебна или доброволна делба,  
съдебно решение и пр.)

Не притежавам документ за собственост, поради което моля, на основание чл.587, ал.2 и 3 от ГПК и чл.79 от 
ЗС да извършите обстоятелствена проверка за признаване собствеността ми/ни и издадете нотариален акт за 
собственост върху имота.

ОПИС на имота 

(данни за: поземлен имот/ УПИ, площ,  населеното място, квартал/местност, граници, сгради и постройки, застроена площ)

Свидетели

1.

2.

3.
(свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице)

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 19.12.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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