
ДО 

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 

НА  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от ………………………………………………....... от  гр. (с.) …………………………………. 

ул.“……………………………….“  №…….., притежаващ л.к. №…………………………....... 

издадена на …………………г. от МВР ………………………….., ЕГН………………………. 

 

от ………………………………………………....... от  гр. (с.) …………………………………. 

ул.“……………………………….“  №…….., притежаващ л.к. №…………………………....... 

издадена на …………………г. от МВР ………………………….., ЕГН………………………. 

 

от ………………………………………………....... от  гр. (с.) …………………………………. 

ул.“……………………………….“  №…….., притежаващ л.к. №…………………………....... 

издадена на …………………г. от МВР ………………………….., ЕГН………………………. 

 

 

Телефон за контакт: ……………………………………………………………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, 

 

Моля да ми/ни бъде изплатено определеното в Заповед №ДС-ЗД-476 от 03.12.2015 

г. на Областния управител на област Стара Загора обезщетение за отчуждавания ми/ни 

част от имот №…………………. в землището на село …..…………..………., област 

Стара Загора, засягащ се от строителството на обект: „Път I-5 „Летище Стара Загора 

– АМ Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ 

връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10. 

 

Прилагам следните документи: 

1. Актуална скица на имота- оригинал; 



2. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от 

съответната общинска служба по земеделие; 

3. Документ за собственост: 

-Копие от решение за възстановяване правото на собственост върху имота по 

плана за земеразделяне, съгласно чл.27 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, заверено от съответната общинска 

служба по земеделие; 

-Копие от нотариален акт- нотариално заверено; 

-Договор за делба, съдебно решение или друг. 

4. Актуално удостоверение за тежести върху имота- оригинал; 

5. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имота е наследствен- 

оригинал; 

6. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко 

собственика или наследника); 

7. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че едно лице е упълномощено да 

получава обезщетението); 

8. Актуално удостоверение за банкова сметка, по която да бъде преведена сумата; 

9. Копие от лична карта на лицето, получаващо сумата; 

10. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

При необходимост ще представя допълнителни документи. 

 

 

дата:……………………….                                      ПОДПИС: 

гр./с………………………..                                       1. ……………………….    

    2. ……………………….    

  3. ……………………….    

 


