
Вх. № 2878-……………..…./……..………..

Одобрен със Заповед на кмета на Община Правец
ОБРАЗЕЦ 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ГР. П Р А В Е Ц 

Забележка: С Вашите лични данни работят инструктирани служители 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за извършване на обстоятелствена проверка върху имот  

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

собствеността (ЗС) 

От____________________________________________________________________ ________________

/трите имена/ наименование на юридическото лице/ 

ЕГН/ЕИК ________________________ 

Постоянен адрес/адрес на управление: _____________________________________________________ 

(област, община, град, село) 

_________________________________________________________________________________________ 
(ж.к, ул./бул.,пл./ №, бл., вх., ет., ап.) 

Телефон за контакти: _________________________ е-адрес: ______________________________ 

Чрез пълномощник: ________________________________________________________________ 
(име, презиме, фамилия) 

С пълномощно с регистрационен № ___________________________________________________ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

Във връзка с изготвянето на документ за собственост на мой имот, представляващ: 

__________________________________________________________________________________ 
(УПИ, ПИ, кв., местност, махала, населено място, опис на сгради – застроена площ) 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,

подробно описан в приложената от мен Молба – декларация, моля да ми бъде извършена 

обстоятелствена проверка. 

Прилагам следните документи: 

1. Молба – декларация (образец) - 3 екземпляра (оригинал)

2. Скица на имота или геодезическо заснемане с комбинирана скица

3. Удостоверение за търпимост на сградите (ако е приложимо)

4. Удостоверение от Техн. служба, че не може да се издаде скица. (ако е

приложимо)

5. Удостоверение от ОСЗ - Правец, че не може да се издаде скица (ако е

приложимо)

6. Удостоверение за данъчна оценка.

7. Удостоверение за наследници.

8. Документ за платена такса - 30 лв.(за един имот)
 на каса:  фактура. №……………………….…./……………..…………

 банкова сметка на Община Правец, ОББ АД, клон-ПРАВЕЦ
IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF, Код за вид плащане: 448007

С уважение:……………………………. 

/подпис и печат/ 
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