ДО
КМЕТА НА СО – РАЙОН „ИЛИНДЕН“

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .....................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН (БУЛСТАТ): ............................................... , живущ/а на адрес: ...................................................

.............................................................................................................................................................
Телефон: ........................................................, E-mail: ....................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ДА:
 Отсека............броя дървета ............................................................... (вид на дърветата)
 Извърша резитба на клони от ........................................................... (вид на дърветата)
Маркирайте с Х необходимото Ви искане.

Растящи в имот/дворно пространство/улично пространство/зелена площ на междублоково
пространство с адрес гр. София, ул., ж. к. ………………………..............................................................
..............................................................................................поради това, че.................................................
..........................................................................................................................................................................
Прилагам следните документи:
 Ако дърветата са в собствен имот в режим на етажна собственост:
1. Протокол от общото събрание на етажната собственост.
2. Документ за собственост.
 Ако дърветата са в собствен имот без режим на етажна собственост:
1. Документ за собственост.
2. Писмено съгласие на всички собственици ако има такива.
 Ако дърветата са в собствен имот без режим на етажна собственост и причината за искането е предстоящо
строителство:
1. Документ за собственост.
2. Писмено съгласие на всички собственици ако има такива.
3. Влязло в сила разрешение за строеж (копие).
4. Геодезическо заснемане на съществуващата растителност на терена.
5. Копие от съгласуван проект част паркоустройство и благоустройство.
 Ако дърветата са в чужд (съседен) имот:
1. Документ за собственост.
2. Протокол от общото събрание на заявителите.
 Ако дърветата са в общинска или държавна собственост:
1. Протокол от общото събрание на етажната собственост.

Горецитираните документи се прилагат задължително!
Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична
община. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на
административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните
Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на
закона. Непредоставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на производството.

гр. София
……………………….. 201…… г.

С УВАЖЕНИЕ:……………………………….
/…………………………………/

