
                                                          ДО 

 

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА  

                                                  ИА “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

              ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА 

ДИРЕКЦИЯ  “АВТОМОБИЛНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ” 

                                                  Гр……………………………. 
 

  

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ 
 

От …………………………………………… УПРАВИТЕЛ НА 

(трите имена) 

ФИРМА….………………………………………………… 

АДРЕС………………………………………. …………… 

КОД ПО БУЛСТАТ…………………………  

ТЕЛ ………………… 
 

   ГОСПОДИН    МИНИСТЪР, 

 

Моля, да ми бъде издаден  лиценз   за извършване на обществен превоз на 

пътници / товари на територията на България 
(ненужното се зачертава) 

Превозната дейност на фирмата се ръководи 

от…………………………………………………………ЕГН………………………. 

(трите имена) 

притежаващ удостоверение за професионална компетентност серия….№.……... 

Прилагам  необходимите  документи  съгласно  чл. 9 и чл.78 от Наредба № 33 

от 1999г. /изм.ДВ бр.108/19.11.2002г/ 

За лицето по чл.2,ал.1.  
   1. Копие от съдебното решение за регистрация. 

     2. Удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението и 

декларация, че за лицето не е открита процедура за обявявяне  в    несъстоятелност.  

     3. Справка, доказваща финансовата стабилност на лицето по чл.2,ал.1. 

     4. Свидетелство за съдимост на лицето,назначено да ръководи превозната дейност.  

     5. Удостоверение за професионална компетентност на лицето назначено да ръководи 

превозната дейност,издадено от РД “АA”. 

     6. Копия от удостоверението за регистрация в ”Булстат“ 

     7. Копие от нотариален акт за собственост или нотариално заверен договор за наем на 

използваната гаражна площ.. 

За автомобилите:   
     1.     Копия от свидетелствата за  регистрация на автомобилите. 

      2. Протокол за преглед за транспортна годност на автомобилите,издадено от РД “АA” (за 

автобусите) или копие, заверено със свеж печат на знака за преминат периодичен 

преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства.(за товарни 

автомобили,влекачи,ремаркета и полуремаркета) . 

      3.  Договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие на  наема или 

лизинга не по-малко от една  година в случаите,когато лицето по чл.2,ал.1 не използва 

само собствени автомобили. 

4.  Удостоверение за съответствие с одобрен тип, издадено от производителя на превозното 

средство. 

5. Документ за наличие на изправен контроленуред за регистриране на данните за 

движението на МПС и за работата на екипажите /тахограф/. 

      6.    Документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта. 

 

 

                      Гр………….     ПОДПИС: 

                      Дата……….. 


