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ДО ДИРЕКТОРА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за регистриране на обект по чл. 206 за издаване на превозни билети от 

интернет информационната система на ИАГ

От  ЕГН
   (име, презиме , фамилия)

Телефон за контакт: , електронна поща:

Собственик/ползвател на обект по чл. 206 от ЗГ:

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
 Моля да ми бъде даден достъп до Информационната система на ИАГ за издаване на превозни билети 
по чл. 211, ал. 3 от ЗГ. Превозните билети ще се издават чрез /вярното се отбелязва/:

страницата на Информационната система на ИАГ;

мобилно устройство с операционна система „Андроид“ и работещо със СИМ-карта, приложено, които Ви 
представям за регистриране

Декларирам, че съм запознат с изискванията на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването  на горските 

територии и Заповед №  / г. на изпълнителния директор на ИАГ. Представям Ви

следната информация: 
  
1. Данни за фирмата:

Име на фирмата, ЕИК:

Фирмен телефон/факс:

Електронна поща:

Интернет страница:

Лице за контакт, адрес:

2. Данни за обекта по чл. 206 от ЗГ:

Име на обекта:

МОЛ:

Телефон:

№ на производствена марка:

Електронна поща:

Лице за контакт:

Адрес на обекта:

Данни за лицето по чл. 211, ал. 3 от ЗГ

Име: Парола за работа с дневника:

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от 
следните начини:

Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:
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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: Гр./с.  Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 02.11.2021 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 регистриране на обект по чл. 206 за издаване на превозни билети отинтернет информационната система на ИАГ
			(име, презиме , фамилия)
(наименование и ЕИК на юридическото лице)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
         Моля да ми бъде даден достъп до Информационната система на ИАГ за издаване на превозни билети по чл. 211, ал. 3 от ЗГ. Превозните билети ще се издават чрез /вярното се отбелязва/:
Декларирам, че съм запознат с изискванията на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването  на горските 
г. на изпълнителния директор на ИАГ. Представям Ви
следната информация:
 
1. Данни за фирмата:
2. Данни за обекта по чл. 206 от ЗГ:
Данни за лицето по чл. 211, ал. 3 от ЗГ
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен 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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