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ЗАЯВЛЕНИЕ  
  

 ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КУРСОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНА И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКA

ДО  
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" 

1.Данни на заявителя

Наименование

Идентификатор

2. Име на учебното заведение или центъра:

3. Наименование на курса, съответстващото правило съгласно нормативния документ

4. Цели на курса

5. Предварителни изисквания към обучаемите

6. Минимален и максимален брой на обучаемите

7. Вид, място и критерии за оценяването

8. Използвана литература при съставяне на програмата

9. Име, фамилия на съставителя на програмата 

10. Име, фамилия на директора (началника) на учебното заведение или център

11. Списък на приложените документи
Документ за акредитация или лицензиране на учебното заведение или центъра;
Програмата за провеждане на курса
Таблица с подробен хорариум по теми, лекции и практически занятия
Квалификация на преподавателите, както и на инструкторите и оценителите на тренажори
Подробен опис на необходимата и наличната материална база за провеждане на курса
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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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