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ЗАЯВЛЕНИЕ
за заверяване на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт
От
1...................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име/наименование на юридическото лице/упълномощено лице)

Представляван(о) от:...........................................................................................................................................,
ЕГН/ЕИК............................., живущ в гр./с......................................., ул./ж.к. “ ........................................... ”,
№............,вх............,ет..............,ап............,тел...............................................факс..............................................,
електронна поща.............................................,
2............................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име/наименование на юридическото лице/упълномощено лице)

Представляван(о) от:..........................................................................................................................................,
ЕГН/ЕИК............................., живущ в гр./с........................................,ул./ж.к. “............................................”,
№...........,вх.............,ет..............,ап............,тел..............................................факс.............................................,
електронна поща.............................................,
3.............................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име/наименование на юридическото лице/упълномощено лице)

Представляван(о) от:...........................................................................................................................................,
ЕГН/ЕИК............................., живущ в гр./с........................................,ул./ж.к. “............................................”,
№...........,вх.............,ет..............,ап............,тел..............................................факс...............................................,
електронна поща.............................................,
Забележка:(в случай на повече заявители - допълнително приложение по списък, неразделна част от настоящото
заявление)

ЗАЯВЯВАМ(E)
Искането си да ми (ни) бъде заверена Молба-декларация за снабдяване с нотариален акт, тъй като
владея/ем УПИ........................., ПИ ......................................, кв......................., по плана на
гр./с............................., местност ...................................., с административен адрес: ....................................
............................................................................, ПИ с идентификатор.........................................................
по КК и КР гр. Перник.
Прилагам следните документи:
Молба-декларация до нотариуса (оригинал);
Актуална скица на имота по регулация или от кадастрална карта (оригинал или цветно копиезаверено от заявител);
Пълномощно (при необходимост);
Документ за собственост - нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение заверено от заявител;
Удостоверение за наследници (по служебен път);
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Платена такса за административната услуга.
Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства от значение при необходимост,
които се изискват допълнително.

Моля, изберете начин, по който да
административен акт:

Ви бъде предоставен издаденият индивидуален

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 Център за информационно и административно
обслужване.

Дата: ........................
ден, месец, година

ЗАЯВИТЕЛ: ............................
(подпис)

*Като администратор на данни Община Перник обработва лични данни в съответствие с
принципите на Общия регламент относно защита на данните. По въпроси относно обработката на
Вашите данни, както и за упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по
защита на данните в Община Перник. Повече информация във връзка с обработката на данни може
да получите като се запознаете с политиките за защита на лични данни на Община Перник, публикувани на официалния сайт на общината: http://pernik.bg/

