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Образец АУ № 1496

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
За предоставяне на информация, съдържаща се в Регистъра на пристанищата на 

Република България/Регистъра на пристанищните оператори в Република България

на пристанище

От

юридическо/физическо лице - пристанищен оператор

седалище и адрес на управление

ЕИК/ЕГН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 18 от 03.12.2004 г. за регистрация на 
пристанищните оператори в Република България / (чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 19 от 
21.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България), заявявам желание за 
получаване на информация от Регистъра, воден от дирекция 

-

за пристанищния оператор 

/за пристанище 

Приложения: 
1. Документ за платени държавни такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
 2. Пълномощно, когато Заявлението се подава от пълномощник (предоставя се в оригинал);

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Уникален номер на заявката:

Подпис

Дата на създаване 01.07.2021 г.Версия 1
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