
П Ъ Л Н О М О Щ Н О  
 

ЗА СНАБДЯВАНЕ С ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО КОНКРЕТЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ 
 
Долуподписаният/та, …………………, ЕГН ………………………, л.к. ……………………, изд. …………………….. г., от МВР 

…………………, с постоянен адрес: …………………., с настоящото: 
 

УПЪЛНОМОЩАВАМ: 
 

Адвокат..………………………………….……. с ЕГН …………………., ……………………………….. със следните права: 
 

І.  Да ме представлява пред: Столична Община, Район ………………., включително и всички нейни отдели, 
районни поделения, кметства, дирекции и служби, в това число и служба Дирекция за национален строителен 
контрол (ДНСК), ГРАО (ЕСГРАОН), Агенцията по геодезия, картография и кадастър и всички нейни отдели, 
дирекции и служби, Агенцията по вписванията и всички нейни служби, в това число и Имотен регистър, 
Регистър Булстат, Търговски регистър, Регистър на имуществените отношения, Национална агенция по 
приходите, Камара на частните съдебни изпълнители, Държавен съдебен изпълнител при компетентния съд, 
съдилищата на територията на Република България, Кадастър, регулация и устройство на територията и други 
във връзка със следния недвижими имот, находящ се в гр …………….., община ……………., област ………………., а 
именно: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………… 

II.  Да извършва от мое име и за моя сметка всякакви действия, свързани с гореспоменатия имот, БЕЗ 
РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, в това число да подава заявления/молби за издаване и да получава от мое 

име всякакви документи (удостоверения за данъчна оценка на имота, преписи от предходни документи за 
собственост, удостоверения за тежести, схема за самостоятелен  обект в сграда от АГКК, удостоверение за 
липса на кадастър, скица на поземлен имот, удостоверение за семейно положение, препис от смъртен акт, 
удостоверение за наследници, завещание, удостоверение за отказ от наследство, удостоверение за 
идентичност на имена, удостоверение за избран режим на имуществена общност, удостоверение от НАП по 
чл. 87, ал.6 ДОПК, удостоверение за административен адрес, съдебни решения, протоколи и други актове, 
удостоверения от Държавен съдебен изпълнител и от Камарата на Частните съдебни изпълнители и др. 
подобни), да прави искания и заплаща необходимите такси, свързани с реализирането на горепосочените 
права. 

ІIІ.  Да заплаща всички необходими такси във връзка с действията по точки I и II. 
IV.  Във връзка с горните права да ме представлява пред всички физически и юридически лица, 

БЕЗ ПРАВА ДА МЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕД НОТАРИУС, да съставя, подписва, подава и получава от мое име 
всички необходими документи във връзка с реализирането на правата по точки I и II. 
 

Действието на това пълномощно следва да се тълкува изцяло разширително в полза на 
упълномощеното лице и е със срок от 3 месеца от датата на подписването му пред нотариус. 

 
 
      

___________________________________ 
                                     

(.....................................................................................................) 
      

 


