
 
 

 

  
  ДО 

  КМЕТА НА  

  ОБЩИНА КУБРАТ 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за изкупуване на право на собственост от физически и юридически лица  

на земя с учредено право на строеж 

 
 

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

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………………, област……………………. 

ул. (ж.к.) ………………………..…………………………………., тел.: ………...................., електронен 

адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………..…………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното 

……………………………………………………………………….……………. 

 

Господин Кмет,   

ОТСТЪПЕНО / ПРИЗНАТО / МИ Е ПРАВО НА СТРОЕЖ в град/село ___________________________ 

представляващ УПИ ______________ квартал ______________ имот с идентификатор ______________ 

с документ:  ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(посочват се документите, с които е учредено правото на строеж) 

 върху него законно съм изградил следната сграда: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(описва се) 

Заявявам желанието си да придобия право на собственост върху общинска земя за която притежавам 

отстъпено/признато право на стоеж.  

 

Прилагам следните документи: 

1. Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж; 

2. Актуална скица на имота; 

3. Документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова; 

4. Удостоверение за наследници /при необходимост/; 

5. Документ за собственост или констативен акт издаден от главния архитект на общината, че сградата 

е завършена в груб вид; 

6. Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа. 



 
 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично или чрез упълномощено лице от ЦАО 

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

……………………………………………………………………………………………………………….…, 

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

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни 

цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка. 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 По електронен път на електронен адрес……………………………………………………………….. 

 

 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 

 

 


