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Вх. № / Кв. № /

ДО 
ДИРЕКТОРА НA ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЧРЕЗ 
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

от , с ЕГН/БУЛСТАТ
      (трите имена по документ за самоличност или наименование на юридически лица или ЕТ)

чрез , ЕГН
      (трите имена на пълномощника)

пълномощно № , заверено на  от
      (попълва  се само в случай на упълномощаване)

с адрес за кореспонденция: гр.(с.) ж.к. (ул.)  №

бл. , вх. , ет. , ап. , тел. , e-mail

собственик

преписка с вх. №  / , землище

УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, 
Заявявам извършване на следната административна услуга:

1. Издаване на препис от решение на общинската служба по земеделие за бр. х лв.

2. Изготвяне на справка за наличната информация от регистъра на  
    масивите на хартиен/ магнитен носител

бр. х лв.

3. Изготвяне на справка за наличната информация от регистъра на  
    собствениците на хартиен/ магнитен носител

бр. х лв.

4. Издаване на удостоверение/ я по чл.52 от Закона за кадастъра и  
    имотния регистър за обект

бр. х лв.

5. Издаване на удостоверение/ я за реституционни претенции бр. х лв.

6. Издаване на удостоверение/ я за идентичност на имот/ и бр. х лв.

7. Издаване партида на имот бр. х лв.

8. Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот бр. х лв.

9. Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни 
обекти

бр. х лв.

10. Заверяване на оценки на земеделски земи бр. х лв.

11. Регистриране на договор за аренда или наем на:

- Имот № - Имот № - Имот №

Добави Премахни

12. Издаване на талон за аренда или наем бр. х лв.

13. Регистриране на анекси за прекратяване/удължаване на  договор за аренда или наем на:

- Имот № - Имот № - Имот №

Добави Премахни
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Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт/услугата да получа:

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.

лично от звеното за административно обслужване на ОСЗ/ ОД „Земеделие“

по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване/ССЕВ/ или на ел.поща

Дата: Подпис заявител: 

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.04.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА 

СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният/ната

ЕГН

 Като попълвам, потвърждавам и подавам Заявление за извършване на административна услуга от Областна 
дирекция “Земеделие“ и съответните Общински служби по земеделие/ОСЗ/ при условията на Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския съюз и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на физическите лица във връзка 
с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / 
ЕО (Общ регламент за защита на данните)

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от ОД “Земеделие“ и съответните Общински 
служби по земеделие като  ме индивидуализират като потребител и да проверяват самоличността ми за извършване 
на предлаганите административни услуги. 
 2. Давам съгласие за разкриване на предоставените от мен лични данни пред следните категории 
получатели: - държавни органи - лица, обработващи личните данни и частни съдебни изпълнители /ЧСИ/. 
 3. Информиран/а съм за правото ми на достъп до отнасящите се за мен лични данни, срока и целите, за които 
се обработват, за третите лица, на които се разкриват, както и за правото ми да възразя пред ОД “Земеделие“ и 
съответните Общински служби по земеделие срещу обработването им при липса на законово основание за това. 
 4. Разрешавам да се проверява верността и актуалността на предоставените от мен данни на ОД 
“Земеделие“ и съответните Общински служби по земеделие чрез независими източници по всяко време във връзка с 
предоставяне на поисканите от мен административни  услуги.

Дата: Декларатор:
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Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт/услугата да получа:
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)
ДЕКЛАРАЦИЯЗАСЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
         Като попълвам, потвърждавам и подавам Заявление за извършване на административна услуга от Областна дирекция “Земеделие“ и съответните Общински служби по земеделие/ОСЗ/ при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните)
ДЕКЛАРИРАМ:
         1. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани от ОД “Земеделие“ и съответните Общински служби по земеделие като  ме индивидуализират като потребител и да проверяват самоличността ми за извършване на предлаганите административни услуги.         2. Давам съгласие за разкриване на предоставените от мен лични данни пред следните категории получатели: - държавни органи - лица, обработващи личните данни и частни съдебни изпълнители /ЧСИ/.         3. Информиран/а съм за правото ми на достъп до отнасящите се за мен лични данни, срока и целите, за които се обработват, за третите лица, на които се разкриват, както и за правото ми да възразя пред ОД “Земеделие“ и съответните Общински служби по земеделие срещу обработването им при липса на законово основание за това.         4. Разрешавам да се проверява верността и актуалността на предоставените от мен данни на ОД “Земеделие“ и съответните Общински служби по земеделие чрез независими източници по всяко време във връзка с предоставяне на поисканите от мен административни  услуги.
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