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ДО 
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 
УЛ. "СЛАВЯНСКА" № 8 
ГР. СОФИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за удостоверяване наличие или липса на реституционни претенции 

(срок за предоставяне: 14 дни, без такса)

От

(Име, презиме и фамилия)

Адрес за кореспонденция:

гр./с. п.к.

Община

бул. № бл. вх. ет. ап.

тел. e-mail:

Наименование, седалище и адрес на управление: (за юридически лица)

чрез ЕИК

(име, презиме, фамилия на законния представител или пълномощник)

ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Заявявам, че желая да бъде удостоверено наличието или липсата на реституционни 

претенции за следния недвижим имот:

(описва се подробно имотът по кадастрална карта/действащ ПУП, план за земеразделяне и др. и/или по бивш кв. 

и парцел на населено място)

Търговско дружество, в дълготрайните активи на което е включен (е бил включен) 

одържавения имот

Прилагам следните документи:

копие от актуална скица на имота
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документ за собственост или други документи, обосноваващи правния интерес на 

молителя от исканата услуга

пълномощно, в случай на упълномощаване

Резултатът от административната услуга се получава на гише за административно 
обслужване.

Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)
Дата на създаване 23.03.2022 г.Версия 1
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