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ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Заявление за свидетелство за управление на локомотив

1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ОРГАНИЗАЦИЯТА/ОРГАНА ПО БЕЗОПАСНОСТТА
1.1 Организация/орган по 
      безопасността, до която се 
      подава заявлението

Изпълнителна агенция 
„Железопътна администрация”

1.2 Пълен пощенски адрес 
      (улица, пощенски код, град, държава) Ул. „Гурко” № 5, 1080  София, България

2. ДАННИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВОТО НА КАНДИДАТА 
  
2.1. Настоящото заявление е за свидетелство за управление на локомотив  
       (отбележете с Х подходящото квадратче)

2.2 Първо издаване        2.3 Актуализиране/изменение

2.4 Подновяване        2.5 Дубликат

2.6 Идентификационен номер на ЕС-EIN на свидетелството 
      EIN не се изисква при първо издаване

2.7 Дата на първото издаване

2.8 Данни за заявлението    2.9 Подадено от кандидата

       2.10 Подадено от организация от името на кандидата

2.11 Данни за организацията, подаваща формуляра от името на кандидата

2.12 Статус на организацията

2.13 Пощенски адрес / телефонен номер / e-mail  адрес

2.14 Данни за кандидата

2.15 Фамилно/и име/на

2.16 Име(на)

2.17 Пол Мъжки Женски  2.18 Дата на раждане
                     г       г      г      г    м    м     д     д   

2.19 Място на раждане - пощенски код/град

         Гражданство

         Майчин език

2.20 Референтен номер, даден на служителя от работодателя
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2.21 Пощенски адрес за изпращане на свидетелството

2.22 Постоянен адрес на притежателя

2.23 СНИМКА 
/изберете файл/

 Улица и номер

 Пощенски код

 Град/държава

 Телефон

 E-mail

2.24 (запазено за събиране на допълнителни данни въз основа на националното законодателство)

2.25 (запазено за събиране на допълнителни данни въз основа на националното законодателство)

2.27  Съзнавайки, че мога да бъда подведен/а под съдебна отговорност за лъжливи данни, заявявам, че 
         цялата информация, предоставена от мен в настоящия формуляр за заявление и всички прикрепени 
         страници, е достоверна. Съзнавам, че моето заявление може да баде отхвърлено и/или моето 
         свитетелство – отнето, ако в последствие се открие, че съм подал/а лъжлива информация или 
         премълчал/а някои подробности.

2.28 Дата: 2.29 Подпис на кандидата:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 30.01.2023 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка 
(генерира се автоматично при избор на дата)

2.30 Вътрешен референтен номер (незадължителен)

2.31 Дата на получаване на заявлението


Приложение 1 към чл.224, ал.2, от ЗГ
Стр.  от 
	           (попълва се от заявителя)						(попълва се от ИАЖА)
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Заявление за свидетелство за управление на локомотив
1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ОРГАНИЗАЦИЯТА/ОРГАНА ПО БЕЗОПАСНОСТТА
1.1 Организация/орган по
      безопасността, до която се
      подава заявлението
Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация”
1.2 Пълен пощенски адрес
      (улица, пощенски код, град, държава)
Ул. „Гурко” № 5, 1080  София, България
2. ДАННИ ЗА СВИДЕТЕЛСТВОТО НА КАНДИДАТА   2.1. Настоящото заявление е за свидетелство за управление на локомотив 
       (отбележете с Х подходящото квадратче)
2.14 Данни за кандидата
2.17 Пол
											          г       г      г      г    м    м     д     д   
2.22 Постоянен адрес на притежателя
2.27  Съзнавайки, че мога да бъда подведен/а под съдебна отговорност за лъжливи данни, заявявам, че
         цялата информация, предоставена от мен в настоящия формуляр за заявление и всички прикрепени
         страници, е достоверна. Съзнавам, че моето заявление може да баде отхвърлено и/или моето
         свитетелство – отнето, ако в последствие се открие, че съм подал/а лъжлива информация или
         премълчал/а някои подробности.
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