
 

 

 

ЧРЕЗ  

КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД                                                

ДО НОТАРИУС С РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ                                    

РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД                 

 

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ 

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  __________________________________________________________ ЕГН/ЕИК __________________ 
 (трите имена/ наименование на юридическото лице) 

л.к. №_________________, изд. на _______________ от МВР - _________________ тел. _________________ 

Постоянен адрес/адрес на управление: _______________________________________________________ 
(област, община, град, село) 

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

 

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НОТАРИУС, 

Притежавам в гр./с. …………………………………..……, община Ботевград, област Софийска, 

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 др.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

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.  

Моля да се заверят удостоверенията от Община Ботевград. 
За свидетели при извършване на обстоятелствената проверка могат да бъдат призовани и 

разпитани следните лица: 

1.   ____________________________________________________, ЕГН __________________ 

Постоянен адрес: _______________________________________________________________________, 

2. ___________________________________________________, ЕГН ___________________ 

Постоянен адрес: _______________________________________________________________________, 

3. ___________________________________________________, ЕГН ___________________ 

Постоянен адрес: _______________________________________________________________________, 

/лицата се посочват от Декларатора и се съгласуват с Кмета на Община Ботевград/ 

 

Съгласен/а съм община Ботевград да съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с 

депозираното от мен заявление и молба-декларация, съгласно изискванията на чл.4, ал.1, т.2 от Закона за 

защита на личните данни. 

Дата:……………………..     С уважение: 

 



ОПИС на имота на ________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

/данни за: поземлен имот/ УПИ, идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

населеното място, квартал/местност, вид на имота, площ, граници, сгради и постройки, застроена площ/ 

 

Декларатор:……………………………………………………….. 

 

Отдел "Икономически дейности и общинска собственост" при Община Ботевград удостоверява, 

че описаните в настоящата Молба – декларация недвижим имот/и: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                       Име и подпис на длъжностно лице: ______________________________________ 

                       Отдел ИД и ОС при Община Ботевград ___________________________ (печат) 

 

Отдел „Местни данъци и такси” при Община Ботевград, удостоверява, че имотът/имотите, 

посочени в настоящата молба-декларация е/са деклариран/и и записан/и на името на декларатора/ите 

или на праводателя/ите 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Партида и № от дата: ________________________________________________________ 

 

                         Име и подпис на длъжностно лице: _____________________________________ 

                         Отдел МДТ в Община Ботевград   ___________________________ (печат) 

 

За свидетели при извършване на обстоятелствената проверка могат да бъдат призовани и 

разпитани следните лица (посочени от Декларатора в настоящата молба - декларация и 

съгласувани с кмета на община Ботевград) 

1.____________________________________________________, ЕГН _______________________ 

2.____________________________________________________, ЕГН: ______________________ 

3.____________________________________________________, ЕГН: ______________________ 

 

           КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД    Секретар на Община Ботевград 

   ...........................................................                      .................................................................. 

   /подпис и печат/                                            /подпис/  

Община Ботевград е регистрирана като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Предоставените от 

Вас лични данни са защитени съгласно закона. 

                                                          Изх. №……………………………../……………………….. 


