
Стр. 1 от 1URI 540

Вх. № /

(подпис и личен печат на служителя)

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

Образец АУ № 540

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ЕГН

в качеството си на* - изберете -

пълномощно

гр.  , ул./ ж.к.

тел./GSM , e-mail:

Данни на собственика:  

гр.  , ул./ ж.к.

Изберете* тел./GSM e-mail:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Моля да бъде издадено Временно свидетелство за плаване под знамето на Република

България на м/к

собственост на

Желая да получа резултат от административната услуга:

Прилагам: 
  
1.Документ (оригинал/нотариално заверено копие) за придобиване на кораба; 
2.Заявление на корабостроителя (за кораби построени в Р България) след пускане на 

кораба на вода, съдържащо строителния номер, техническите данни на кораба (по проектна 
документация), договор за строеж на кораба, ако има такъв или декларация при строеж със 
собствени сили и средства, съдържаща информация относно мястото за строеж на кораб, 
проектна документация с описание и размери на кораба, данни за корпуса; 

3.Свидетелство за заличаване от предходния регистър или нотариално заверена 
декларация  от заявителя, че корабът не е вписан в чужд регистър; 

4.Документ, удостоверяващ класа на кораба, когато има такъв(задължителен за 
конвенционални кораби и кораби, превозващи опасни товари по ВВП на Европа (чл. 73а(2) от 
КТК); 

5.Попълнена форма БК; 
6.Документ за платена такса по Тарифа № 5.

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 18.10.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при 

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

* Изберете от падащото меню 
Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал в центъра за административно 
обслужване. 


Стр.  от 
(подпис и личен печат на служителя)
ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
Образец АУ № 540
ЗАЯВЛЕНИЕ
(в качеството си на собственик, управител/упълномощено лице)*
Моля да бъде издадено Временно свидетелство за плаване под знамето на Република
Желая да получа резултат от административната услуга:
Прилагам:
 
1.Документ (оригинал/нотариално заверено копие) за придобиване на кораба;
2.Заявление на корабостроителя (за кораби построени в Р България) след пускане на кораба на вода, съдържащо строителния номер, техническите данни на кораба (по проектна документация), договор за строеж на кораба, ако има такъв или декларация при строеж със собствени сили и средства, съдържаща информация относно мястото за строеж на кораб, проектна документация с описание и размери на кораба, данни за корпуса;
3.Свидетелство за заличаване от предходния регистър или нотариално заверена декларация  от заявителя, че корабът не е вписан в чужд регистър;
4.Документ, удостоверяващ класа на кораба, когато има такъв(задължителен за конвенционални кораби и кораби, превозващи опасни товари по ВВП на Европа (чл. 73а(2) от КТК);
5.Попълнена форма БК;
6.Документ за платена такса по Тарифа № 5.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
* Изберете от падащото меню
Заплащането на таксите е по банков път или на ПОС терминал в центъра за административно обслужване. 
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