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Уважаеми Госпожи и Господа,
В предложените образци на унифицирани бланки за заявления имам няколко конкретни
предложения, както и съм подготвила примерен вид с предложените корекции.
Предложенията са:
1. Добавяне след община/район и „кметство“ – все пак в България има над 3000
кметства;
2. Да има възможност за отбелязване, когато е изпратено по е-поща, и тя да се
изписва на заявлението;
3. Начинът да получи административния акт може да е посочен и в горната част от
заявлението;
4. Да се осигури място за входящ номер и дата;
5. Да се добави така важният текст във връзка със защитата на личните данни: „С
Вашите лични данни работят инструктирани лица“;
6. В адреса на заявителя да се допълни: (област, община, град, квартал, село –
пощенски код) и (ж.к., бул., ул., сграда, блок, вход, ет., ап.)
7. Добре е да е без обръщение, за да се избегне преработването на бланките от
мъжки в женски род и обратно, при промяна на Кмет/Главен архитект и др.;
8. Да се отбелязват „Срок за изпълнение“ и „Такса“ за да е ясно и в улеснение на
заявителя;
9. Не винаги се подават от заявителя. Може да бъде подадено и от пълномощник,
така че вместо „Заявител“ да е „С уважение:“;
10. По възможност – бланките да се поберат в 1 лист /А4/ - за икономия на хартия.

2. Примерна бланка с нанесени корекции
ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА/ РАЙОН/ КМЕТСТВО
………………………………………..
□ изпратено по e-mail: ………………………………..……
Желая да получа: ………………….………….…………….

Вх. № ................................, Дата: .............................. г.
Забележка: С Вашите лични данни работят инструктирани лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на ……………………………………………………
от ............................................................................................................................. ............................
(трите имена / наименование на дружеството)

ЕГН/БУЛСТАТ ……………………………………………….
Адрес за кореспонденция ..................................................................................................... ...................
(област, община, град, квартал, село – пощенски код)

..........................................................................................................................................................
(ж.к., бул., ул., сграда, блок, вход, ет., ап.)

Тел.: ………………………….……

е-поща (е-mail):……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Срок за изпълнение: ………. дни
Такса: ………лв.
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: - Лично;
- От пълномощник;
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ...............................................................................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм
съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка
Лично от звеното за административно обслужване
По електронен път на електронна поща:………………………

Дата:...........................

С уважение: ……………………………
/подпис/

