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       Образец № 1 

към заповед № РД-416/17.07.2017г. 

ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

ГР.АЛФАТАР 

УЛ.ЙОРДАН ПЕТРОВ № 6 

 
 

                                        З А Я В Л Е Н И Е 
 

От ……………………………………………………………………………………… 
/наименование на физическото лице, кооперация, ЕТ или юридическото лице/ 

БУЛСТАТ/ЕГН ………………………, с адрес/адрес на управление: 

гр./с………………………….…, ул.…………………………...……………..№ …,  

представляван от ……………………………………………………..……………. 

ЕГН …………………………….л.к…………………….., изд. на………………….. от МВР 

гр.…………………….………, пълномощно № …………/………. (дата), издадено от 

……………………………………………………………..…………………………. 

телефон за връзка……….………………. 

 

ГОСПОЖО КМЕТ, 

Във връзка с Ваша заповед № РД-416/17.07.2017г., на основание чл.24а, ал.6, т.2 от 

ЗСПЗЗ, заявявам, че съм извършил оглед и желая да наема имот/и от общинския поземлен 

фонд на Община Алфатар, зает/и с трайни насаждения или неизползван/и две и повече 

години за срок от една година през 2017-2018г., както следва: 
№ 

по 

ред 
Землище Имот с № Местност НТП 

Отдаван 

площ в 

дка 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

 

6 

    

 

7. 

    

 

 

Към заявлението прилагам:   

 1.Документ за идентификация, както следва: 

 1.1.Копие на лична карта и на документ за регистрация като земеделски 

производител - за физическо лице.   

 1.2. Удостоверение за актуално състояние /извлечение от партидата на дружеството 

в търговския регистър  с подпис и печат от лицето, което по закон представлява 

търговеца/, респективно заверено копие на удостоверение от регистър БУЛСТАТ – за 

кооперация, едноличен търговец или юридическо лице..  

 2.Удостоверение от служба „Приходи от населението” на Община Алфатар за липса 

на задължения към Община Алфатар –оригинал. 

 3.Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 
 

Дата: ……………                                                                          ПОДПИС: ………………. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)  

 

Долуподписаният/ата .................................................................................  

(име, презиме и фамилия) 

с ЕГН............................, притежаващ/а л.к.№............................... издадена на.................................. 

от ……………………………………….. 

с постоянен адрес: ................................................................................................................................. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е 

 Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни 

и служителите, обработващи лични данни при Община Алфатар, да обработват личните ми 

данни за служебно ползване във връзка с участието ми в процедура за отдаване под наем 

без търг или конкурс на земи от ОПФ на Община Алфатар заети с трайни насаждения или 

неизползвани две и повече години през стопанската 2017-2018г.  

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни. 

 

 

Дата: ......................       ДЕКЛАРАТОР: 

          

 ...................................... 

            (подпис) 

 


