
Изключване на физическо лице от Списъците по чл.71, ал.8 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, 

тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 

17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 „Административен център” – Община Сърница 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти – чл. 71, ал. 8 

 

Необходими документи и процедури: 

 Заявление за изключване на физическо лице от Списъците по чл.71, ал.8 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти /по образец/; 

 Декларация за изключване на физическо лице от Списъците по чл.71, ал.8 от 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти /по образец/; 

 Служебна бележка от ДГС „Селище“, че лицето се отказва да добива дървесина 

и/или недървесни горски продукти на територията на неговата юрисдикция /ако 

обстоятелството е такова/. 

 

Такса на административната услуга: 

  Безплатна. 
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Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 7 дневен срок от подаване на заявлението. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 До промяна в обстоятелствата. 
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ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 
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ДО 

КМЕТ НА 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за изключване на физическо лице от Списъците по чл.71, ал.8 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 
 

 

От ..................................................................................................................................................................., 

(посочете трите имена на физическото лице) 

ЕГН ............................................, постоянен адрес: гр./с. .........................................................................., 

община................................, област ..............................., ул. (ж.к.) ............................................................, 

тел.: ..............................................., електронна поща ................................................................................., 

настоящ адрес: гр./с. .............................................. община.................................................................., 

област ..............................., ул. (ж.к.) ..........................................................................................................., 

Упълномощено лице (придружител) 

........................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН ............................................, постоянен/настоящ адрес: гр./с............................................................., 

община................................, област ..............................., ул. (ж.к.) ............................................................, 

тел.: ..............................................., електронна поща ........................................................ .......................... 

Пълномощно №/дата………………………………………………………………………………………. 

 

Заявявам желанието си да бъда изключен от Списъците по чл.71, ал.8 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за територията 

на ……………………………………………………………………………………………………………. 

(посочва се населеното място) 

 

Такса: За извършването на административната услуга не се дължи такса. 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от звеното за административно обслужване. 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:  

.................................................................................................................. .................................................., 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за 

служебни цели.  

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

• като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 
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• като вътрешна куриерска пратка; 

• като международна препоръчана пощенска пратка. 

По електронен път на електронна поща ........................................................................................ ...... 

 

 

Дата: .......................                                                                     Заявител: ...........................  

   (Подпис) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за изключване на физическо лице от Списъците по чл.71, ал.8 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

 

От .................................................................................................................................................................., 

(посочете трите имена на физическото лице) 

ЕГН ............................................, постоянен/настоящ адрес: гр./с. ..........................................................., 

община................................, област ..............................., ул. (ж.к.) ............................................................, 

документ за самоличност № ……………………………….. от …………………………………………,  

валиден до …………………………., изд. от …………………………………………………………….. 

с настоящата декларация декларирам следните обстоятелства: 

1. Изразявам изрично желание да бъда изключен от Списъците, изготвени по реда на чл.71, 

ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти за територията на населеното място по постоянния ми адрес, а именно:  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(посочва се пълното наименование на адресната регистрация) 

2. Навършил съм 18 години към датата на подписване на настоящата декларация; 

3. За календарната  ……………… година не съм добивал и няма да добивам дървесина от 

горски територии за лични нужди на територията на общината по постоянния ми адрес. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност съобразно 

чл.313 от Наказателния кодекс на Република България. 

 

 

 

Декларатор: …………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на физическото лице и подпис) 

 

 

Дата: …………………………………… 

 

Населено място: …………………………………. 
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