УСЛУГА № ОБА3 – 17
За провеждане на процедури по придобиване право на собственост при наличие на
реализирано право на строеж върху общинска земя
Място на предоставяне на услугата:
 Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура” - в сградата на
Община Сандански, етаж IV, бул. „Свобода” №14, тел. 0746/89099, 0888/838313,
факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:
 Закона за общинската собственост - чл.35

Необходими документи:
 Заявление по образец;
 Договор и заповед за отстъпено право на строеж;
 Нотариален акт;
 Данни от личната карта;
 Удостоверение за наследниците /при нужда/;
 Актуална скица на имота;
 Данъчна оценка на имота;
 Удостоверени за завършеност на строежа.
Срок на действие на индивидуалния административен акт:
 Няма законово регламентиран срок.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА САНДАНСКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за провеждане на процедури по придобиване право на собственост при наличие на
реализирано право на строеж върху общинска земя

От
1. …………………………………………………………………………………………………….…
/ име собствено , бащино и фамилно /

адрес …………………………………………………………., тел …………...…………………..
/ град, село, улица/ ж.к. , № , вх. /

2. ……………………………………………………………………………………….………………
/ име собствено , бащино и фамилно /

адрес …………………………………………………..………., тел ……………………………..
/ град, село, улица/ ж.к. , № , вх. /

3. ………………………………………………………………………………………………………
/ име собствено , бащино и фамилно /

адрес …………………………………………………….….…., тел ……………………………..
/ град, село, улица/ ж.к. , № , вх. /

Желая да придобия право на собственост върху общинска земя урегулират поземлен имот,
……….кв.м. идеална част от УПИ /ПИ/ № ………….……..…, в
кв.
/местност/………………………………….………..., по плана на /в землището на/ град /село/
………..……………………………………………….., идентификатор ……………….….…… по
КККР на землището на гр./с/ ………………………, за реализираното ми право на строеж
отстъпено ми от общината.
Прилагам следните документи:
1. Актуална скица на имота;
2. Договор и заповед за отстъпено право на строеж;
3. Нотариален акт;
4. Данъчна оценка на имота;
5. Данни от личната карта;
6. Удостоверение за наследниците /при нужда/;
7. Удостоверени за завършеност на строежа.

Дата:…………………………….

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

