
 
  ДО  
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
  НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

От  ................................................................................... от гр.................................................. 

ул.”.....................................................” , притежаващ Л.К. №......................................, издадена 

на ................................г. от МВР.........................................., ЕГН.............................................. 

      ................................................................................... от гр.................................................. 

ул.”.....................................................” , притежаващ Л.К. №......................................, издадена 

на ................................г. от МВР.........................................., ЕГН............................................... 

       ................................................................................... от гр.................................................. 

ул.”.....................................................” , притежаващ Л.К. №......................................, издадена 

на ................................г. от МВР.........................................., ЕГН............................................... 

Телефон за контакт   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 
 
                  Моля да изплатите определеното ни обезщетение за отчуждения ни имот 
№...............................в землището на село……………………, Община...................,  Област 
Стара Загора, засягащ се от трасето на обект АМ „МАРИЦА” - участък "Оризово - 
Харманли" от км 5+100 до км 72+960  (с. Зетьово с ЕКАТТЕ 30819 и с. Златна ливада с 
ЕКАТТЕ 31070) с Решение №779/30.11.2007г. на Министерски съвет ( обнародвано в ДВ 
бр.104/11.12.2007 г.). 

ПРИЛОЖЕНИЯ :   
1. Оригинална скица на имота; 
2. Решение по чл.27 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи за възстановяване правото на собственост върху имота по плана 
за земеразделяне, заверено от съответната общинска служба по земеделие; 

3. История на имота в случай, че същия е претърпял промяна, издадена от съответната 
общинска служба по земеделие; 

4. Нотариален акт в случай за извършена делба – нотариално заверен;  
5. Удостоверение за липса на тежести върху имота – оригинал; 
6. Удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен – оригинал; 
7. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението /в случай на няколко 

собственика или наследника/; 
8. Нотариално заверено пълномощно /в случай, че едно лице от правоимащите е 

упълномощено да получи обезщетението/; 
9. Актуално удостоверение от банка за банкова сметка, по която да бъде преведена 

сумата; 
10. Копие на личната карта на лицето, получаващо сумата. 
 

 При необходимост ще представя допълнителни документи. 
 
ДАТА:.................... 
Гр............................ ПОДПИС : 
 

 1..................... 
  
 2..................... 



 

ПЪЛНОМОЩНО 
 

 
Долуподписаният / та…………………………………………………………. 

от гр. ………………………………………. , ЕГН: …………………………………. 
с лична карта № ………….….., издадена на ……… год. от ……………...…….… 
живущ в гр. …………………………………, ж.к. " …………………..…..……… " 
бл. …………. , вх. …………. , ет. ………….. , ап. ……………. 
 
 

УПЪЛНОМОЩАВАМ: 
 

……………………………………………………………………………….………… 
от гр. ………………………………………. , ЕГН: …………………………………. 
с лична карта № ………….….., издадена на ……… год. от …………………....… 
живущ в гр. …………………………………, ж.к. " …………………..………..… " 
бл. …………. , вх. …………. , ет. ………….. , ап. ……………. 
 
 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА: 
 

Да получи от мое име обезщетението, определено с Решение № 
………………… на Министерски съвет за отчуждаване на 
имот:…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
в съсобственост с наследниците на: 
………………………………………………..………………………………………... 
а именно: 

1. ………………………………………………………………………………... 
2. ………………………………………………………………………………... 
3. ………………………………………………………………………………... 
 
Да ме подписва на всички документи, на които е необходимо във връзка с 

предоставените по-горе правомощия. 
 
 

Пълномощното е валидно до: ……………......... 
 
 
 
Дата:       УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА 
 

 
Днес …………………..г. , в гр. ………………………………… между 

законните наследници на …………………………………………………………… 
 

1. ………………………………………………………………………………………. 
с адрес: …………………………...…………… ЕГН ……………………………… , 
л. к. № …………………., издадена на ………………от …………………………... 
 
2. ………………………………………………………………………………………. 
с адрес: …………………………...…………… ЕГН ……………………………… , 
л. к. № …………………., издадена на ………………от …………………………... 
 
3. ………………………………………………………………………………………. 
с адрес: …………………………...…………… ЕГН ……………………………… , 
л. к. № …………………., издадена на ………………от …………………………... 
 
 
 

се сключи настоящият договор за доброволна делба на обезщетение в 
размер на …………………………, определено с Решение № ………………… на 
Министерски съвет за отчуждаване на имот:………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
както следва: 
 
ДЯЛ ПЪРВИ 
На ……………………………………………………………………………………... 
с адрес: ……………………………………………., ЕГН …………………………... 
се предоставя обезщетение в размер на: …………………………………………… 
 
ДЯЛ ВТОРИ 
На ……………………………………………………………………………………... 
с адрес: ……………………………………………., ЕГН …………………………... 
се предоставя обезщетение в размер на: …………………………………………… 
 
ДЯЛ ТРЕТИ 
На ……………………………………………………………………………………... 
с адрес: ……………………………………………., ЕГН …………………………... 
се предоставя обезщетение в размер на: …………………………………………… 
 
 

С настоящия договор за делба съделителите заявиха, че ликвидират 
съсобствеността върху вземането за обезщетение, че същите нямат никакви 
претенции един спрямо друг по отношение на разпределянето на описаното в 
този договор и всеки от тях получава дела си така, както е отразено по-горе. 



При подписването на този договор бяха представени следните 
документи:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………. 

Настоящият договор за доброволна делба се състави и подписа в 
еднообразни екземпляри - по един за всеки от съделителите. 

 
 
 

Подписи: 
1. ……………………… 
2. ……………………… 
3. ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 


