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ЗАЯВЛЕНИЕ 

за съгласуване/потвърждение на зона за предоставяне на 

водноатракционни услуги

Вх. № /

(подпис и личен печат на служителя)

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ

Образец АУ № 1261

От

в качеството му на управител на

ЕИК , тел. за контакти

e-mail:

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да бъде съгласувана потвърдена зона за предоставяне на

водноатракционни услуги с безмоторни моторни плавателни средства намираща се

на плаж

гр.  с координати на коридора : Ш 42о

N; Д 027о
E .

Управител на зоната –

тел. на управителя 

Спасително средство на базата -

Прилагам:

1. Договор за концесия/наем на плаж

2. Договор за наем на коридор за

плавателни средства за сезон срок:

3. Правилник за вътрешния ред в базата; 

4. Декларация за безопасност  на 4 езика; 

5. Декларация за съгласие от родителите, настойниците или попечителите на лица под 

18 г., ползващи водоноатракционните услуги; 

6. Специализирана схема за прилежаща акватория; 

7. Схема на коридора;
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8. Дневници за движение; 

9. Дневник за вписване; 

10. Заповед за назначаване на управителя.

Резултатът от административната услуга се получава на гише за административно 
обслужване.

Дата: Подпис:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 12.10.2021 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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