Вх. № ______________
____________ 20 ___ г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КУБРАТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. От ___________________________________________________________________________
/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/

2. ЕГН/ ЛНЧ
3. ЕИК по БУЛСТАТ
4. Адрес за кореспонденция: _______________________________________________________
5. Постоянен адрес/седалище и адрес на управление: __________________________________
________________________________________________________________________________
6.Телефон за контакти: __________________________, е-адрес __________________________
7. Представлявано от _____________________________________________________________
/собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/

8. ЕГН/ ЛНЧ на пълномощника

Господин Кмет,
Желая да ми бъде разрешено закупуването на ______________ кв. м., които се явяват
съсобственост на община Кубрат в собствения ми частен имот, представляващ урегулиран поземлен
имот/имот с идентификатор __________________, в квартал __________________ по плана на град /
село _________________________, община Кубрат.
За имота притежавам нотариален акт №___________, том___________ / дело ____________год.
Общинската част желая да ликвидирам чрез закупуване на частта на общината.
Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Приложения:
1. Копие от документ за собственост;
2. Актуална скица на имота;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост/;
4. Удостоверение за актуално състояние на фирмата /при необходимост/.

Моля, изберете начин, по който да Ви бъде предоставен издаденият индивидуален
административен акт:
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 или чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на граждани.
Заявявам желанието си таксата / цената за извършване на административната услуга да заплатя
по банков път на сметка на Община Кубрат, както следва:
IBAN: BG74 IORT 8116 8400 7001 00
BIC: IORTBGSF
Банка: ТБ “Инвестбанк” АД – гр. Разград, офис Кубрат
Кодът за вида плащане е: 448007
Община Кубрат е Администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и прилага изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Дата: ............................

Заявител: ..........................

