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ДО ДИРЕКТОРА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на удостоверение по чл. 58, ал. 3, т.1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии за изработване на производствени марки (ПМ)

От ЕИК

   (наименование на юр. лице / ЕТ)

Седалище: Област , Община

гр./с , кв.(ж.к.)

ул. (бул.) , № , бл. , вх. , ет. , ап.

Адрес за кореспонденция: Област: , Община

гр./с , кв.(ж.к.)

ул. (бул.) , № , бл. , вх. , ет. , ап.

Представлявано от: ЕГН

   (име, презиме , фамилия)

Адрес: Област , Община

гр./с , кв.(ж.к.)

ул. (бул.) , № , бл. , вх. , ет. , ап.

Телефон за контакти: , електронна поща:

В качеството на:

Пълномощно №:  дата на издаване

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
  Моля да ми бъде издадено удостоверение за изработване на производствена марка за обект:

находящ се на адрес: Област , Община

гр./с , кв.(ж.к.)

ул. (бул.) , №

УПИ , поземлен имот №

Или за мобилен обект по чл. 206 от ЗГ:

Превозно средство марка: , модел , рег.№

Декларирам, че съм запознат с определения образец на ПМ и реда за изработка и употреба на ПМ, определени в 
Закона за горите, Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването  на горските територии и Заповед № 
85/19.01.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ.

Прилагам следните документите: 
1. Документ за платена такса за разглеждане на заявление; 
2. Документ за собственост или право на ползване на обекта; 
3. Копие на изискуемите по нормативен акт документи за въвеждане на обекта в експлоатация и/или за разрешаване 
на ползването му или декларация по образец, че обектът и извършваната дейност отговарят на всички нормативни 
изисквания по чл. 14а, ал. 2 от НКОГТ; 
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4. Сертификат или удостоверение, че системата за постоянно видеонаблюдение отговаря на изискванията на чл.14а 
от Наредба №1.НКОГТ. 
 
Или следните документи за мобилен обект по чл.206 от ЗГ: 
1. Заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройство, отговарящ на 
чл. 14б, ал. 3 и ал. 4.; 
2. Сертификат или удостоверение, че системата за постоянно видеонаблюдение отговаря на изискванията за чл. 
14а, ал. 2 от НКОГТ..

Заявявам желанието си издадениято удостоверение да бъде получено по един от следните начини:

Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) 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.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

Лично от звеното за административно обслужване при РДГ
Чрез Системата за сигурно електронно връчване

Дата:  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 29.11.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на удостоверение по чл. 58, ал. 3, т.1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии за изработване на производствени марки (ПМ)
			(наименование на юр. лице / ЕТ)
			(име, презиме , фамилия)
(наименование и ЕИК на юридическото лице)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
          Моля да ми бъде издадено удостоверение за изработване на производствена марка за обект:
Или за мобилен обект по чл. 206 от ЗГ:
Декларирам, че съм запознат с определения образец на ПМ и реда за изработка и употреба на ПМ, определени в Закона за горите, Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването  на горските територии и Заповед № 85/19.01.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ.
Прилагам следните документите:1. Документ за платена такса за разглеждане на заявление;2. Документ за собственост или право на ползване на обекта;3. Копие на изискуемите по нормативен акт документи за въвеждане на обекта в експлоатация и/или за разрешаване на ползването му или декларация по образец, че обектът и извършваната дейност отговарят на всички нормативни изисквания по чл. 14а, ал. 2 от НКОГТ; 
4. Сертификат или удостоверение, че системата за постоянно видеонаблюдение отговаря на изискванията на чл.14а от Наредба №1.НКОГТ.

Или следните документи за мобилен обект по чл.206 от ЗГ:
1. Заверено копие на документ, удостоверяващ монтирането и функционирането на GPS устройство, отговарящ на чл. 14б, ал. 3 и ал. 4.;
2. Сертификат или удостоверение, че системата за постоянно видеонаблюдение отговаря на изискванията за чл. 14а, ал. 2 от НКОГТ..
Заявявам желанието си издадениято удостоверение да бъде получено по един от следните начини:
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.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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