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Вх. № /

ДО 
ДИРЕКТОРА НA 
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

ЧРЕЗ 
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА 
СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в SHP и/или DBF формат

1. Данни за собственик:

Име  ЕГН/ЛНЧ

2. Данни за ползвател:

Име   ЕИК

3. Адрес за кореспонденция:

Адрес: гр.(с.):     община

Област    ул.  №

ж.к бл.  вх.  ет.  ап.   пощенски код  

телефон:    e-mail:

УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, 
 
Желая да получа цифрова информация за собствените и/или ползваните от мен имоти, попадащи в 
обхвата на КВС и/или КККР, в SHP и/или DBF формат за следните имоти:

№ Землище ЕКАТТЕ Имот №

1.

2.

3.

4.

Добави Премахни

Дата: Подпис на юридичското лице / ЕТ : 

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.
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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)
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ДО
ДИРЕКТОРА НAОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
ЧРЕЗ
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКАСЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в SHP и/или DBF формат
1. Данни за собственик:
2. Данни за ползвател:
3. Адрес за кореспонденция:
УВАЖАЕМИ/ А ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,
Желая да получа цифрова информация за собствените и/или ползваните от мен имоти, попадащи в обхвата на КВС и/или КККР, в SHP и/или DBF формат за следните имоти:
№
Землище
ЕКАТТЕ
Имот №
1.
2.
3.
4.
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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