До Кмета на Община Правец

Код №2068/Вх.№.................../……... 20….. г.
Квитанция № …………............…….………..
или платежно №……………………………...
Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2068)

1. ………………………………………………………….………....................................................
(име на физическо лице/юридическо лице)

................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ.................................................
Адрес………………………………………………………………….………………….................
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….…………..............
2. …………………………………………………………................................................................
(име на физическо лице/юридическо лице)

................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ................................................
Адрес…………………………………………………………………….………………………….
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….…………..............

Г-н КМЕТ,
Заявявам искането ми да бъде издаден превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън
горските територии, за която имам издадено разрешение за отсичане с № ........................от...................
Транспортирането ще се извърши в периода от..................... до.......................

С уважение: 1. …………………;
(подпис)

2. …….……………;
(подпис)
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА
Издаденият индивидуален административен акт ще бъде получен лично след маркиране
на добитата дървесина преди транспортиране.
Превозният билет удостоверява законното транспортиране на описаната в него дървесина
от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа, считано от
момента на издаването му.
Удостоверява също законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се
намира складирана на посоченото в билета място на доставка и задължително се съхранява
до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години.
Такса за адм.услуга: 10 лв.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

►На гише „Каса“ в Общински център за административно обслужване на Общинска
администрация –Правец
►По банкова сметка:
IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД
Код за вида плащане:448007

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 защита 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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