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ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за продължаване срока на валидност на удостоверение за професионална компетентност 

за водач на лек таксиметров автомобил

От     ЕГН
 /име, презиме и фамилия/

лична карта №   издадена на   от

адрес: гр./с.  област

 община  №.  тел.

притежаващ удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил", серия  №

от

 ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,  
  
Желая да ми бъде издадено ново удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".

  
Прилагам следните документи:

1. Копие от свидетелство за управление на МПС от категория валидно до

2. Справка за наложените наказания на кандидата през последната година от съответното звено 
"Пътна полиция", в което водачът се води на отчет;

3. Свидетелство за съдимост в оригинал – за лицата, които не са български граждани.

Забележка: Приложените файлове с документи следва да бъдат подписани с електронен подпис.

 Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата: Заявител

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 02.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)

Попълва се от служител на регионално звено “АА“

Служителят   на длъжност

извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и

не установих пропуски

установих, че:
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Забележка: Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се 
прилагат към заявлението

Дата: Подпис 
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 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване срока на валидност на удостоверение за професионална компетентностза водач на лек таксиметров автомобил
	/име, презиме и фамилия/
         ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, 
 
Желая да ми бъде издадено ново удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".
 
Прилагам следните документи:
Забележка: Приложените файлове с документи следва да бъдат подписани с електронен подпис.
	Желая да получа резултат от административната услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
Попълва се от служител на регионално звено “АА“
извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и
Забележка: Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се
прилагат към заявлението
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