
Стр. 1 от 1URI 1045

Изх.№  / Вх. №  / 
            (попълва се от заявителя)      (попълва се от ИАЖА)

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на удостоверение за проверочен изпит на лицата от персонала, отговорен за 

безопасността на превозите

1. Правно наименование на заявителя: 

2. ЕИК/БУЛСТАТ

3. Пълен пощенски адрес:
(улица, пощенски код, град, държава)

4. Адрес за кореспонденция
(улица, пощенски код, град, държава)

5. Телефонен номер, факс:

6. Eлектронна поща:

7. Лице за контакт:

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 
 
 Моля да бъдат издадени удостоверения на лицата, успешно издържали проверочен изпит, съгласно 
приложения списък. 
  
Към заявлението прилагам, следните документи:

Желая да получа искания документ по следния начин моля, отбележете Вашето желание:
чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: 

като международна препоръчана пощенска пратка

по електронен път на електронен адрес

Лично от звеното за административно обслужване;

Дата:  Заявител:

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)


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"
ЗАЯВЛЕНИЕза издаване на удостоверение за проверочен изпит на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
(улица, пощенски код, град, държава)
(улица, пощенски код, град, държава)
         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,         Моля да бъдат издадени удостоверения на лицата, успешно издържали проверочен изпит, съгласно приложения списък.
 
Към заявлението прилагам, следните документи:
Желая да получа искания документ по следния начин моля, отбележете Вашето желание:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му като вътрешна пощенска пратка. Документът  да бъде изпратен:
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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