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Вх. № /

ДО 
ДИРЕКТОРА НA 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЧРЕЗ 
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА 
СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

от

(третите имена или наименование на собственик/съсобственик/наследник/)

ЕГН/ЛНЧ      ЕИК

Ръководител (управител, изп. директор, председател и др.) за юридическо лице:

ЕГН/ЛНЧ

        (име, презиме и фамилия)

Адрес: гр.(с.):     община

Област    ул./ж.к

телефон:    e-mail:

Чрез:

(трите имена на пълномощника)

Данни за упълномощеното лице (попълва се само в случай на упълномощаване) 

ЕГН/ЛНЧ   л.к.№  издадена от на

Адрес: гр.(с.):     община

Област    ул./ж.к

пълномощно №    заверено на 

от 

УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

Заявявам, че  имам нанесени щети, причинени

    (изписва се дата или периода на събитието)

от 

    (изписва се събитието)

на обработваните от мен земеделски парцели, както следва:

№ 
поред

ЕКАТТЕ на 
землището № на земеделския парцел по ИСАК

Площ на 
земеделския 

парцел
Култура

Добави Премахни
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Прилагам следните документи:

Нотариално заверено пълномощно

Копие на картата на земеделския парцел

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

лично от звеното за административно обслужване на ОСЗ/ ОД „Земеделие“
по електронен път на електронна поща
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.

Дата: Подпис заявител: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 13.09.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
ДО
ДИРЕКТОРА НAОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ЧРЕЗ
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКАСЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
(третите имена или наименование на собственик/съсобственик/наследник/)
Ръководител (управител, изп. директор, председател и др.) за юридическо лице:
                                                                        (име, презиме и фамилия)
(трите имена на пълномощника)
Данни за упълномощеното лице (попълва се само в случай на упълномощаване) 
УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
Заявявам, че 
 имам нанесени щети, причинени
				(изписва се дата или периода на събитието)
				(изписва се събитието)
на обработваните от мен земеделски парцели, както следва:
№ поред
ЕКАТТЕ на землището
№ на земеделския парцел по ИСАК
Площ на земеделския парцел
Култура
Прилагам следните документи:
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
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:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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