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ДО ДИРЕКТОРА НА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за утвърждаване на технологичен план за добив на дървесина 
в случаите по чл.53, (4), т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите

От  ЕГН/ЕИК:

      (наименование на физ./юр. лице)

Седалище: Област , Община

гр./с , кв.(ж.к.)

ул. (бул.) , № , бл. , вх. , ет. , ап.

Адрес за кореспонденция: Област: , Община

гр./с , кв.(ж.к.)

ул. (бул.) , № , бл. , вх. , ет. , ап.

Представлявано от: ЕГН

   (име, презиме , фамилия)

Адрес: Област , Община

гр./с , кв.(ж.к.)

ул. (бул.) , № , бл. , вх. , ет. , ап.

Телефон за контакти: , електронна поща:

В качеството на:

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
 На основание чл. 53, ал. 4, т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите, моля да утвърдите технологичен план

за добив на дървесина от позаемлен имот с идентификатор №

отдел , подотдел

от картата на ТП ДГС/ДЛС

Приложени документи: 
 1. Технологичен план 
 2. Документ за платена такса 
 3. Декларация с нотариална заверка на подписа от собственика на имота където се разполага временния 
склад, когато собственик на имота е физическо лице различно от заявителя.

Декларирам, че: във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. 
относно защитата 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 и Закона за защита на личните данни съм съгласен/а 
предоставените от мен лични данни на РДГ – Ловеч да се съхраняват и обработват от Регионална дирекция по 
горите – Ловеч във връзка с настоящото административно производство при спазване на Закона за защита на 
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

 Запознат/а съм с: 
 • целта и средствата на обработка на личните данни; 
 • доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им; 
 • правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни; 
 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.
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Заявявам желанието си издадениято удостоверение да бъде получено по един от следните начини:

Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) 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.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

Лично от звеното за административно обслужване при РДГ
Чрез Системата за сигурно електронно връчване

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 05.11.2021 г.
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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За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ЗАЯВЛЕНИЕ
за утвърждаване на технологичен план за добив на дървесинав случаите по чл.53, (4), т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите
		    (наименование на физ./юр. лице)
			(име, презиме , фамилия)
(наименование и ЕИК на юридическото лице)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
         На основание чл. 53, ал. 4, т. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите, моля да утвърдите технологичен план
Приложени документи:         1. Технологичен план         2. Документ за платена такса         3. Декларация с нотариална заверка на подписа от собственика на имота където се разполага временния склад, когато собственик на имота е физическо лице различно от заявителя.
Декларирам, че: във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата 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 и Закона за защита на личните данни съм съгласен/а предоставените от мен лични данни на РДГ – Ловеч да се съхраняват и обработват от Регионална дирекция по горите – Ловеч във връзка с настоящото административно производство при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
	Запознат/а съм с:
	• целта и средствата на обработка на личните данни;
	• доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
	• правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни;
	• получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.
Заявявам желанието си издадениято удостоверение да бъде получено по един от следните начини:
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.
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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