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Образец АУ № 1039

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
От

юридическо/физическо лице 

седалище и адрес на управление

ЕИК/ЕГН/код по БУЛСТАТ

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
В качеството ми на собственик/управителен орган, по смисъла чл. 106б, ал. 1 от Закона за 
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България на 
пристанище/пристанищен терминал

от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и 
специализираните пристанищни обекти (НИЕГПСПО), заявявам необходимостта за:

на пристанище/пристанищен(и) терминал(и)

Към настоящото заявление прилагам следните документи:
1. проект на план за приемане и обработване на отпадъци – 2 екземпляра;
2. доказателства за проведени по реда на чл. 21, ал. 2 от НИЕГПСПО консултации;
3. съгласувателно становище на министъра на околната среда и водите или на 
оправомощено от него длъжностно лице;
4. документ за платена държавна 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 избор на дата)

Уникален номер на заявката:

Подпис

Дата на създаване 01.11.2022 г.Версия 1

Забележка: 
Всички указателни и спомагателни данни (многоточия и пр.) от заявлението да се изтрият, 
като останат само тези, съответстващи на конкретния случай.
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