
Стр. 1 от 2URI 1240

З А Я В Л Е Н И Е

Приложение № 8 към чл. 46, ал. 2 

 
ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

От фирма

с ЕИК :

Представляван от:
                (управител/изпълнителен директор/член на съвета на директорите, прокурист)

Адрес:  телефон:

Идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита  

на личните данни:

         Моля, да ми бъде издадено удостоверение за регистрация за извършване на първо 
и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението 
по пътищата.
 Прилагам следните документи:

1. Декларация по чл. 46, ал. 2, т. 3 за липса на конфликт на интереси;  

       2. Списък с адресите на психологическите лаборатории по чл. 46, ал. 2, т. 4, с приложени за всяка от тях:

а) копие от документа за собственост или договора за наем, или договор, който удостоверява правото да 
ползва по друг начин психологическата лаборатория за срок не по - малко от една година по чл. 46, ал. 2, т.

б) декларация за съгласие по чл. 46, ал. 2, т. 4;

     3. Списък на психолозите отговарящи на изискванията по чл. 46, ал. 2, т. 5 за провеждане на изследванията, 
с приложени за всеки от тях:

а) копие от диплома за завършено висше образование по специалност „Психология", степен „магистър11 с 
приложението към нея;

б) автобиография;

в) декларация от психолога (приложение № 13)

4. Документ за платена държавна такса.

Забележки:  

1. Списъците и копията на документите се заверяват със свеж печат на фирмата или организацията и 
подпис на лицето, което го представлява, а оригиналите се представят за проверка и заверка от служител на ИА 
„Автомобилна администрация". 

2. При подаване на заявления или получаване на документи от лице, различно от лицето, което 
представлява търговеца съгласно търговския регистър, се представя нотариално заверено пълномощно от 
представляващия търговеца или адвокатска карта.



Стр. 2 от 2URI 1240

Приложение № 9 към чл. 46, ал. 2, т. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та:

                                       име,                                         презиме,                                 фамилия

Адрес: пощенски код , град , община , квартал

ул. , № , блок , етаж , ап.

(пощенски код, град, община, квартал, улица, №, бл., an.)

лична карта № , изд. от на

ЕГН , представител

на

          (посочете фирмата на участника)

регистриран по фирмено дело № по описа за г. на

окръжен съд, със седалище и адрес на управление:

В качеството си на управител (съдружник, член на УС, член на съвета на директорите):

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не извършвам дейност по обучение на водачи на моторни превозни средства по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 
36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на 
психологически изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на 
водачите на МПС и на председатели на изпитни комисии и издаване на удостоверение за регистрация за 
извършване на психологически изследвания. 
Не осъществявам обществен превоз на пътници и товари в автомобилния транспорт.

Не осъществявам обществен превоз на пътници и товари в автомобилния транспорт.

Желая да получа резултат от административната услуга:

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)

Версия 1 Дата на създаване 21.12.2021 г.


Стр.  от 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Приложение № 8 към чл. 46, ал. 2
 
                (управител/изпълнителен директор/член на съвета на директорите, прокурист)
Идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита  
         Моля, да ми бъде издадено удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
	Прилагам следните документи:
       2. Списък с адресите на психологическите лаборатории по чл. 46, ал. 2, т. 4, с приложени за всяка от тях:
     3. Списък на психолозите отговарящи на изискванията по чл. 46, ал. 2, т. 5 за провеждане на изследванията, с приложени за всеки от тях:
Забележки: 
1. Списъците и копията на документите се заверяват със свеж печат на фирмата или организацията и подпис на лицето, което го представлява, а оригиналите се представят за проверка и заверка от служител на ИА „Автомобилна администрация".
2. При подаване на заявления или получаване на документи от лице, различно от лицето, което представлява търговеца съгласно търговския регистър, се представя нотариално заверено пълномощно от представляващия търговеца или адвокатска карта.
Приложение № 9 към чл. 46, ал. 2, т. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
                                       име,                                         презиме,                                 фамилия
Адрес:
(пощенски код, град, община, квартал, улица, №, бл., an.)
, представител
     					(посочете фирмата на участника)
г. на
окръжен съд, със седалище и адрес на управление:
В качеството си на управител (съдружник, член на УС, член на съвета на директорите):
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не извършвам дейност по обучение на водачи на моторни превозни средства по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологически изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на председатели на изпитни комисии и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания.
Не осъществявам обществен превоз на пътници и товари в автомобилния транспорт.
Не осъществявам обществен превоз на пътници и товари в автомобилния транспорт.
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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