
ОБЩИНА ЗАВЕТ 
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 

 
 

ДО 
КМЕТА 
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ                            ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

От ....................................................................................................................................…………….. 

(собствено, бащино и фамилно име на гражданина; наименование на ЮЛ) 

   
ЕГН /ЛНЧ или служебен номер/ЕИН 
 

Адрес за кореспонденция:…..................................................................................................................... 
седалище и адрес на управление: ............................................................................................................  

(за юридически лица) 

чрез ...................................................................................................................................……………..……… 
(собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника) 

  
ЕГН  
Пълномощно:  №…………........................................................................................................................ 

 

ГОСПОДИН КМЕТ, заявявам следната услуга: 

     (моля маркирайте желаната услуга с „Х”) 
 
 Измерване и кубиране на дървесина, добита извън горския фонд 

в гр./с. …………………..; землище ………………………, имот № …………………..  
Срок за изпълнение – 7 дни   

  

Маркиране на дървесина, добита извън горските територии 
в гр./с. …………………..; землище ………………………, имот № …………………..  

Срок за изпълнение – 7 дни   
 Издаване на превозен билет/удостоверение за транспортиране на добита дървесина 

извън горските територии 
дървесен вид……………………..; дължина……….м.; количества……..….куб.м. 
Дървесината се транспортира с превозно средство с рег. №…………………..  
от ……………………………………..………… до ………………………………………… 

Срок за изпълнение – 1 ден   
 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност 

в гр./с… ………..…………  кв. ……., УПИ …………., по плана на………….……………; 
адрес: ………………………………………………………. 

Срок за изпълнение – 7 дни 

 

Заявявам, че упълномощавам………………………………………………………………………… 
с ЕГН………..............................., да получи заявената услуга. 
  
Заявявам, че желая да получа документа: 

□ по пощата с наложен платеж за моя сметка на адрес………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

□ на място 
 
 
Прилагам следните документи: 
1.……………………………………………………….………………………………………………….………… 
2. ……………………………………………………………………………………………………...………..……  

 
Заявител:....................................... 

/………………………………………………………………………./ 
 
 
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи 
защитата на информация  и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Община Завет. 
Повече подробности за ангажиментите на Община Завет, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на 
интернет адрес: www.zavet-bg.com. Адрес на Община Завет: ул. “Лудогорие” № 19, гр. Завет, пк 7330. 

Екология-01/16.04.2015 
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