
                                   УТВЪРДИЛ: 

   

X
ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 
Приложение № 3 към Заповед № ИАГ – 142/14.02.2020 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА 
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 
ГР. ПАЗАРДЖИК 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

от……………………………………………………………………………………………………. 
/име и фамилия - директор ДГС,ДЛС,УОГС, кмет на община, ръководител на горска структура към община/ 

 
За регистрация на мобилни устройства с операционна система „Андроид” за издаване 

на електронни превозни билети, собственост на ДГС/ДЛС/УОГС/дирекция на национален 
парк/община……………………………………………………………………………….………… 
 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 
Моля, да бъдат регистрирани, следните мобилни устройства с операционна система 

„Андроид” за издаване на електронни превозни билети: 
 

 1. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….… 
       /трите имена и длъжност/ 
Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/……………….. г. 
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….… 
 2. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….… 
       /трите имена и длъжност/ 
Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г. 
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….… 
 3. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….… 
       /трите имена и длъжност/ 
Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г. 
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….… 
 4. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….… 
       /трите имена и длъжност/ 
Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г. 
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….… 
 5. Устройство с внедрена операционна система „Андроид” марка………………………. 
сериен № …….………………..……., работещо със СИМ карта ………………………………… 
да бъде регистрирано на:………………………………………………………………………….… 
       /трите имена и длъжност/ 
Притежаващ удостоверение по чл. 235 от Закона за горите с №……………/………………..г. 
Телефон……………………………, електронна поща……………………………………….… 
 
Дата: …………….20…..г.     Заявител:…………………………  
Гр. ………………………..     /…………………………………../ 



 
УТВЪРДИЛ: 

X
ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 
 

Приложение № 4 към Заповед № ИАГ – 142/14.02.2020г. 
 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ГР. ПАЗАРДЖИК 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

за регистриране на мобилно устройство с операционна система „Андроид“  
за издаване на електронни превозни билети  

 
От .........................................................................................................., ЕГН: ............................................., 

име, презиме , фамилия 
 
Телефон за контакт:……………………........….….., електронна поща:…................…………………. 
 
Удостоверение за упражняване на лесовъдска практика по чл. 235 от Закона за горите с 

№………./.................................г. 

 
 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

Моля да бъде регистрирано мобилно устройство с операционна система „Андроид“, с което 
да издавам електронни превозни билети. За целта прилагам: 

Устройство с внедрена операционна система „Андроид“ марка……………………………….. 

модел…………………………..………………, сериен №………………………………………………, 

работещо със СИМ-карта №…………………………………………………………… 

 
Декларирам, че съм запознат с изискванията на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването  на горските територии и Заповед № ……………………………….. г. на изпълнителния 
директор на ИАГ. 

 
 
 
Дата: ....................... 20..... г.     Заявител: ………………………/подпис/ 
 
Гр./с. .......................................              /……………………………………../ 

/име и фамилия/ 


	prilojenie 3 zawlenie  dgs окончателен
	prilojenie 4 zaqvl  fiz lica окончателен

