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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Приложение  № 3 към чл. 12 

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешително за международен автомобилен  

превоз на товари за собствена сметка 

от
(име, презиме, фамилия)

фирма БУЛСТАТ/ЕИК
(едноличен търговец или юридическо лице)

(адрес, телефон)

  
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 

  
  
1. Моля да бъдат издадени разрешителни за международен автомобилен превоз на товари, 
както следва:

1.1. бр. разрешително за 

(посочва се държавата)

(посочва се държавата)  

бр. разрешително за 1.2.

(посочва се държавата)  

бр. разрешително за 1.3.

2. Долуподписаният удостоверявам, че: 

2.1. целта на превоза е: 

2.2. извършваният превоз е с нестопанска цел; 

2.3. автомобилът/автомобилите се управлява/управляват от водач/водачи на основание 
трудов договор или са предоставени на разположение съгласно договорно задължение. 

3. Приложение: 

3.1. копие на трудовия договор на водача (водачите) или копие на договорното 
задължение, с което водачът е предоставен на разположение;  
3.2. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че 
превозваните товари са собственост на едноличния търговец или юридическото лице  
или са закупени, произведени, обработени или ремонтирани от предприятието. 
3.3 копие на договор за лизинг или наем, когато превозното средство не е собствено.
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Желая да получа резултат от административната услуга:

Подпис

Уникален номер на заявката:

Дата:

Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)Дата на създаване 21.12.2021 г.Версия 1
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ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
 
 
1. Моля да бъдат издадени разрешителни за международен автомобилен превоз на товари, както следва:
(посочва се държавата)
(посочва се държавата)  
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2. Долуподписаният удостоверявам, че: 
3. Приложение: 
Желая да получа резултат от административната услуга:
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