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Образец АУ № 408
ДО  

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за съгласуване на технологична карта за обработка на опасни и/или 

замърсяващи товари и на твърди насипни товари

От

юридическо/физическо лице –пристанищен оператор 

седалище и адрес на управление

Идентификатор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 37 от Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за 
експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти заявявам 
необходимостта за съгласуване на             брой/броя технологична/и карта/и или промяна:

Технологична карта № за

                                                                    (номер)                                                        (наименование) 

и

Към заявлението прилагам:

2. Документ за платена държавни такса, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които  се събират в 
системата на Министерството на транспорта и съобщенията за                          

  бр. карти.

1. Технологични карти   бр.

Желая да получа резултат от административната услуга:

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)
Забележка:  

Технологичните карти за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари се съгласуват 
и със съответните институции по чл. 37, ал. 1 от НИЕГПСПО, за които трябва да се представят необходимия брой 
екземляри (по един за всяка - съответните териториална структура на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 
населението" в МВР; регионална здравна инспекция; регионална инспекция по опазване на околната среда и водите; областна 
дирекция на МВР - за взривоопасни товари; Агенцията за ядрено регулиране - за радиоактивни материали). Eдин оригинален 
екземпляр остава в съответната териториална дирекция на ИА ”Морска администрация” за сравнителен образец, а един 
оригинал се връща на заявителя след съгласуване. 
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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