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ЗАЯВЛЕНИЕ

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

от

гр.  , ул.

ЕГН , тел.

email:

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да бъда допуснат                                                   година за придобиване на 

свидетелство за специална и допълнителна подготовка за плаване по ВВПЕ: 

 

1. Управление на кораб с помощта на РЛС.

2. Оператор на корабна радиостанция, работеща в режим на радиотелефония.

3. Управление на неорганизирани групи от хора.

 4. Превоз на опасни товари.

5. Управление на високоскоростни кораби.

до изпит на 

Прилагам следните документи: 

1. Удостоверение за успешно преминат курс за специална и допълнителна подготовка. 

2. Документ за платена такса по Тарифа 5.

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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