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Д -Р ИН Ж . АЛЕ КС АН Д Ъ Р Д УН ЧЕ В
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S ig n ed  b y:  A le xa n d a r D imitro v D o u n tch ev

№ .............................  ЧРЕЗ: ДИРЕКТОРА 

 ............... 20.. г. НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО 
ГОРИТЕ ГР ...........................................  

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за получаване на достъп до интернет информационната система на ИАГ за 

издаване на позволително за сеч (за лица. регистрирани в публичния регистър по чл. 235 от ЗГ) 

От .......................................................................................................................................... 

( име) (презиме) (фамилия) 

Мобилен телефон: .............................. 

Лична електронна поща:  ......................................... @ .............................................  

Удостоверение за упражняване на лесовъдска практика № .................. / .....................  

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

Желая да получа достъп за издаване на позволително за сеч чрез интернет 
информационната система на ИАГ. 

Прилагам: 1. Копие от диплома за висше лесовъдско образование. 
2. Копие от удостоверение за признаване на висше образование, придобито в

чуждестранни висши училища, издадено от Министерство на образованието и науката в 
случаите, когато заявителят има завършено образование извън страната. 

Дата: ........................ 20.. г. Заявител: 

Проверил: .................................................................................  
служител от РДГ (име, фамилия, подпис) 



ДО ДИРЕКТОРА 

НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ 

ПО ГОРИТЕ ГР. ........................... 

Приложение № 2 към Заповед № 876/07.10.2021 г. Утвърдил:

№.......................... 

.................. 20... г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за получаване на достъп до интернет информационната система на ИАГ за 

издаване на позволително за сеч (за лица по чл. 108 ал.1, т.1 от ЗГ) 

От .................................................................................................................................... 
(име) (презиме) (фамилия) 

- директор на ДГС/ДЛС.................................... 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н РЕГИОНАЛЕН ДИРЕКТОР, 

Желая да бъде предоставен достъп за издаване на позволително за сеч чрез интернет 

информационната система на ИАГ на: 

Име. презиме, фамилия длъжност Мобилен 
телефон 

Лична електронна 
поща 

Прилагам:1. Копие от договор за управление. 
2. Заповед за оправомощаване на лица по чл. 108 ал. 1. т. 1 от ЗГ.
3. Копия от диплома за висше лесовъдско образование за лицата по т. 2.
4. Копие от удостоверение за признаване на висше образование, придобито

в чуждестранни висши училища, издадено от Министерство на образованието и науката в 
случаите, когато лице по т.2 имат завършено образование извън страната. 

Дата: ....................... 20.. г. Заявител: 

X д-р инж .Александър Д унчев

Д -Р ИН Ж . АЛЕ КС АН Д Ъ Р Д УН ЧЕ В

ИЗП Ъ ЛН ИТЕ ЛЕ Н  Д ИРЕ КТО Р 

S ig n ed  b y:  A lexa n d a r D imitro v D o u n tch ev
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