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Вх. № /

ДО 
ДИРЕКТОРА НA 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на 

предназначението им 
(Уникален идентификатор на административната услуга 2572)

от:

(три имена на ФЛ/ наименование на ЮЛ)

чрез:
(три имена на представляващия ФЛ/ ЮЛ)

пълномощно №:

адрес за кореспонденция:

гр.(с.)  община oбласт

ул./ж.к  № бл. вх. ет. ап.

телефон:    e-mail:

УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 Желая да бъде издадено Становище на основание чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им за изграждане на обект

с площ:  кв.м., от които: кв.м. за помещение за обитаване, в поземлен имот

с идентификатор (№): , по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр./с.

община , с площ кв.м.

Прилагам следните документи:
1. Копие от документ за собственост (се събира служебно);

2. Актуална скица на имота/ имотите № (се събира служебно);

3. Обяснителна записка;

4. Друго

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

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 Център за административно обслужване на ОД „Земеделие“;
по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на ел.поща:
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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:


 Стр  от 
Образец 6
ДО
ДИРЕКТОРА НA
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им(Уникален идентификатор на административната услуга 2572)
(три имена на ФЛ/ наименование на ЮЛ)
(три имена на представляващия ФЛ/ ЮЛ)
адрес за кореспонденция:
УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
         Желая да бъде издадено Становище на основание чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им за изграждане на обект
кв.м. за помещение за обитаване, в поземлен имот
кв.м.
Прилагам следните документи:
(се събира служебно);
(се събира служебно);
3. Обяснителна записка;
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)
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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