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З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване и заверка на Сертификат за съответствие на пътните превозни 

средства (ППС) с технически норми и изисквания за безопасност и сигурност 
(Приложение №6 от наредба № Н-32)

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Фирма:
Адрес: гр./с. , ул. №

Телефон:

Влекач/товарен автомобил: Ремарке/полуремарке:

1 Рег.№ 1 Рег.№

2 Рег.№ 2 Рег.№

3 Рег.№ 3 Рег.№

4 Рег.№ 4 Рег.№

5 Рег.№ 5 Рег.№

6 Рег.№ 6 Рег.№

7 Рег.№ 7 Рег.№

8 Рег.№ 8 Рег.№

9 Рег.№ 9 Рег.№

За целта прилагам  следните документи:

Заверен Сертификат за съответствие на превозните средства (товарни автомобили и 
ремаркета/полуремаркета) с техническите норми и изисквания за безопасност и 
сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република 
България (Приложение 4 и Приложение 5 от Ръководството за използване на 
многократни ЕКМТ разрешителни, издадено от Международен транспортен форум 
(оригинал + копие):

Въведете броя  на сертификатите:

Документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа №5 за таксита, които се събират 
в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, приета с ПМС №81 от 
2000 г.

За брой ППС Обща сума в лв.

Забележка: Всички копия от документите към заявлението да бъдат заверени с "Вярно с оригинала", 
подпис - име, фамилия, длъжност и печат на превозвача, оператора или собственика.
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Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата на създаване 13.09.2022 г.Версия 1

Уникален номер на заявката:

Подпис

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Дата:


Стр.  от 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване и заверка на Сертификат за съответствие на пътните превозни средства (ППС) с технически норми и изисквания за безопасност и сигурност
(Приложение №6 от наредба № Н-32)
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За целта прилагам  следните документи:
Забележка: Всички копия от документите към заявлението да бъдат заверени с "Вярно с оригинала", подпис - име, фамилия, длъжност и печат на превозвача, оператора или собственика.
Желая да получа резултат от административната услуга:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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