
Стр. 1 от 2URI 1738

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

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема или част от нея

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:

НАСТОЯЩОТО ЗАЯВЛЕНИЕ Е ЗА:

нова подсистема модернизирана/обновена подсистема
нова част от подсистема модернизирана/обновена част от подсистема

ОБХВАТ НА ПОДСИСТЕМА/ЧАСТ ОТ ПОДСИСТЕМА

Енергия Инфраструктура Контрол, управление и сигнализация

Посочената подсистема/част от подсистема отговарят на изискванията, посочени в съответната ТСОС:

Пълно Частично

Обект:

Географски обхват:

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ (моля опишете приложените документи)     общ брой

*/процедурите се изписват съгласно Закон за железопътния транспорт и Наредба №....../

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;



Стр. 2 от 2URI 1738

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ 
  

С настоящата декларирам, че: 
1. Съм запознат с принципите и съществуващата процедура за издаване на разрешение за въвеждане в 
експлоатация на структурна подсистема или част от нея 
2. Цялата информация, дадена в това заявление и приложенията към него е вярна и актуална. 
 
Известно ми е, че при предоставяне на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.

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 разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема или част от нея
(улица, пощенски код, град, държава)
(улица, пощенски код, град, държава)
НАСТОЯЩОТО ЗАЯВЛЕНИЕ Е ЗА:
ОБХВАТ НА ПОДСИСТЕМА/ЧАСТ ОТ ПОДСИСТЕМА
Посочената подсистема/част от подсистема отговарят на изискванията, посочени в съответната ТСОС:
*/процедурите се изписват съгласно Закон за железопътния транспорт и Наредба №....../
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:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ
 
С настоящата декларирам, че:1. Съм запознат с принципите и съществуващата процедура за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурна подсистема или част от нея2. Цялата информация, дадена в това заявление и приложенията към него е вярна и актуална.Известно ми е, че при предоставяне на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
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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