До Кмета на Община Правец

Вх. №........................../…….. 20….. г.
Не се дължи такса
Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК

ИСКАНЕ
За получаване на рентно плащане по чл.37в от ЗСПЗЗ за
20…./20….. стопанска година
1. ………………………………………………………….……….................................................................
Име на физическо лице/юридическо лице
................................................................................ ЕГН/ЕИК........................................................................
Адрес………………………………………………………………….…………………................................
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)
Телефон…………………………….……e-mail……………………………….………….............................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Собственик/наследник съм на ………………………………………………………………. на следните
имоти в землището на гр./с. ….……………………………………………., по приложен документ за
собственост – справка/нотариален акт /договор за доброволна делба № ...............................................

№ по
ред
1.

№ на имота
по КВС

Площ, дка

2011/2012 2012/2013 2013/2014

2014/2015

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
За гореописаните имоти желая да получа рентното плащане по чл. 37в от ЗСПЗЗ за
стопанската 20….../20…… година (наследствен дял), лично/ по банков път
Прилагам следните документи:
1. Документ за собственост (Решение на Общинска служба земеделие) (Справка за собственост на
имотите от ОСЗ/ Нотариален акт/ Договор за доброволна делба/покупко-продажба и др.)
2. Удостоверение за наследници – актуално. /Ако е приложимо/
3. Нотариално заверено пълномощно. /Ако е приложимо/
4. Удостоверение за банкова сметка /Ако е приложимо/
5. Декларация /Ако е приложимо/
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община Правец да обработва личните ми данни .
2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защи та
на личните данни.

Подпис:
Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6;
Е-mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ната:
…………………………………………………………………………. с ЕГН ………………………
Адрес: гр./с.:………………………………………., област ………………………………………....
Ул./ж.к. ………………………………………………………………………………………………
В качеството ми на:
собственик/

съсобственик/

наследник/

управител/

пълномощник

на: …………………………………………………………………………………………………….
чрез пълномощно с рег. №……………………………., от дата:……………………, издадено от
…………………………………………………………………………………………………………
Във връзка с подадено от мен заявление за изплащане на полагащите се суми за „бели петна“
за стопанските от 2011/2012 до 2014/2015 години, декларирам, че съм съгласен/а Общинска
администрация на община Правец да обработва и съхранява личните ми данни, които предоставям
във връзка с депозираното от мен заявление, съгласно изискванията на Закона за защита на личните
данни.
Декларирам, че ще получа сумата за „белите петна“ от името на всички наследници.
Задължавам се да предам на останалите наследницина посочения по-горе мой наследодател
полагащата се част от изплатената сума.
Известна ми е наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.
Дата: ……………………

ДЕКЛАРАТОР: ……………………….
(подпис)

………………………………………………………………….
(саморъчно изписване на име, презиме, фамилия)
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