Одобрявам/ Не одобрявам
...............................................
...............................................

ДО
ДИРЕКЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН”

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОБИВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ОТ МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ
по чл. 50, т. 5. от Закона за защитените територии

№ ………….……................... от .................... 20 ....... г.
(попълва се от Д”НП Пирин”)

От ………..................................................................................................................................................................................................
(трите имена)

с адрес: гр. (с.) ....................................................................., община ....................................................................................................
ул. (кв./ж-к)........................................................................... № ......., бл. ......., вх. ...., ап. .....,ЕГН ......................................................
Желая да извърша поддържащи и възстановителни дейности в ПУ .............................................., да ползвам по
тарифна такса на корен и да транспортирам, добитата съпътстващо дървесина (дърва за огрев), както следва:
м3

дърва иглолистни

дърва широколистни

изписва се количеството и вида (иглолистни или широколистни) дърва за огрев
..................................................................................................................................................................................................................................................
.

При извършване на дейността се задължавам да спазвам режима и нормите в Национален парк “Пирин”,
установени със Закона за защитените територии и Плана за управление, както и условията посочени в
разрешителното за ползване.
Уведомен съм, че:
 За резултата от заявлението се издава мотивирана заповед на директора на парка в срок от 14 работни дни
от подаването му, като препис от същата ще бъде поставен на видно място пред съответният парков офис.
 Разрешителни за ползване на дървесина се издават в съответният парков офис по паркови участъци.
Заявявам желанието си издадения индивидуален административен акт да бъде получен:
□Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес…………………………………………………..……….,като
пощенските разходи за са 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 компетентния орган
□По електронен път на адрес:…………………………………………………………
............... 20 ..... г.

Заявител: ..............................
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679)
Долуподписаният/ата.................................................................................................................
с адрес :.......................................................................................................................................,
ЕГН…………………………………….
Декларирам, че на основание чл.4, ал.1, т.1 от Закона за защита на личните данни *давам съгласието
си/не давам съгласието си Дирекция „Национален парк Пирин“ да обработва личните ми данни в качеството
на администратор на лични данни, във връзка със заявеното от мен желание да получа Разрешително за
ползване на дървесина на територията на НП“ Пирин“ съгласно чл.50 т.5 от Закона за защитените територии.
Запознат/а съм с:

целта и средствата на обработка на личните данни;

доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;

правото на достъп и на коригиране на събраните данни;

получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните.
Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от
Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и съм
уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането за
предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.
Дата.........................

Декларатор:.............................................

