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ДО ДИРЕКТОРА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация на горски разсадник 

  
по чл.5 и чл.6 от Наредба №4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски 

разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост

За юридически лица:

За еднолични търговци и физически лица:

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
  На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за горите, моля да бъде регистриран горски разсадник, в който ще 
се произвеждат фиданки за залесяване в горски територии, като представям следните данни за разсадника:

Име на разсадника: , Вид:

В землището на: , Община: Област:

Обща площ на разсадника: дка., в това число производствена площ: дка.

Кадастрален номер на имота: , Отдел, подотдел:

Приложени документи: 
 1. Документ за собственост, или документ удостоверяващ правото на ползване на имота, 
 2. Актуална скица / скици, 
 3. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението за извършване на регистрация, 
 4. Копие от удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ (ако собственик или ползвател на разсадника е 
физическо лице), или копие от удостоверение за регистрация по чл.241 от ЗГ (за регистрирани търговци).

Съгласен/сна съм Регионалната дирекция по горите да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които 
предоставям, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Запознат/а съм с целта и 
средствата на обработка на личните ми данни, доброволния характер на предоставянето на данните, правото 
на достъп и на коригиране на събраните данни.

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 29.11.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
З А Я В Л Е Н И Е
за регистрация на горски разсадник
 
по чл.5 и чл.6 от Наредба №4 от 15 февруари 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост
Седалище и адрес на управление: 
Адрес за кореспонденция:
Постоянен адрес:
Адрес за кореспонденция:
(наименование и ЕИК на юридическото лице)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
          На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за горите, моля да бъде регистриран горски разсадник, в който ще се произвеждат фиданки за залесяване в горски територии, като представям следните данни за разсадника:
дка.
Приложени документи:         1. Документ за собственост, или документ удостоверяващ правото на ползване на имота,         2. Актуална скица / скици,         3. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението за извършване на регистрация,         4. Копие от удостоверение за регистрация по чл.235 от ЗГ (ако собственик или ползвател на разсадника е физическо лице), или копие от удостоверение за регистрация по чл.241 от ЗГ (за регистрирани търговци).
Съгласен/сна съм Регионалната дирекция по горите да събира, съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, доброволния характер на предоставянето на данните, правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
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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