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Приложение № 2 към т. 55ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

З А Я В Л Е Н И Е

от:

ЕГН  роден/а в

адрес: гр./с. ул. № , тел.

Желая да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на транспортна 
дейност за обществен превоз на:

(пътници/товари в Република България, международен автомобилен превоз на пътници/товари)

Удостоверението с № съм придобил след успешно полагане на изпит с протокол №

/

Удостоверението за професионална компетентност желая да получа от:

 
Прилагам:

документ за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в 
системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Заявявам, че

 удостоверението не е отнето от контролните органи и ако се намери ще го върна в Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация"

Дата на създаване 15.09.2022 г.Версия 1

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)



Стр. 2 от 2URI 1231

Удостоверението с №

№ /

Дата: Подпис:

Попълва се от служител на отдел "Административно наказателна дейност":

сесия и данни за отнемането му.

, издадено на основание на изпитен протокол 
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