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Приложение № 17 към чл. 35, ал. 1, т. 1ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за издаване на разрешително за превоз на пътници по международна 
автобусна линия до страна, която не е членка на Европейския съюз

1. Наименование на фирмата заявител:

2. Лиценз № издаден на валиден до

3. Адрес за кореспонденция:

тел.

4. Разрешителното се заявява за:

Първоначално издаване;

Продължаване на срока на валидност;

Промяна на обслужването.

5. Превозите ще се извършват с участието на следните подизпълнители:

5.1.

5.2.

5.3.
(попълва се, когато превозвачът предвижда участието на подизпълнители)

6. Начален пункт на линията (населено място и автогара на потегляне)

7. Краен пункт на линията (населено място и точно място на пристигане)

8. Спирки на българска територия (населено място и автогара на спиране)

9. Спирки на чужда територия (населено място и точно място на спиране)

10. Честота на обслужване на линията от началния и от крайния пункт (посочване на дните от 

седмицата за българския превозвач и за партньора по отделно):
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11. Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите, през 

чиито територии преминава маршрута на линията:

12. Само за заявление за промяна на обслужването на действаща автобусна линия:

Досегашното разрешително е валидно до:

Начален пункт на линията (населено място и автогара на потегляне)

Краен пункт на линията (населено място и точно място на пристигане)

Спирки на българска територия (населено място и автогара на спиране)

Спирки на чужда територия (населено място и точно място на спиране)

Честота на обслужване на линията от началния и от крайния пункт (посочване на дните от 

седмицата за българския превозвач и за партньора по отделно):

Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите, през чиито 

територии преминава маршрута на линията:

Кратко разяснение на мотивите за промяна на обслужването на действащата автобусна линия:

13. Превозът ще се извършва съвместно с чуждестранен партньор – фирма:

14. Към заявлението се прилагат следните документи:  

договор, заверен от заклет преводач, за съвместно обслужване на линията или за  

представителство на партньор от държавата, явяваща се краен пункт на маршрута, в 

случаите, когато това се изисква в двустранни международни договори, по които Република 

България е страна;  

разписание с посочени автогари за спиране на автобусите  

документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще ползва 

превозвачът;  

график за работата на екипажите, изготвен в съответствие с изискванията на Европейската 

спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни 

автомобилни превози (АЕТR);  
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тарифа за превоз по линията;  

схема на маршрута;  

Копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на подизпълнителя, 

когато е предвидено участието на подизпълнител при изпълнението на автобусната линия.

Желая да получа резултат от административната услуга:

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)

Дата на създаване 21.12.2021 г.Версия 1

Дата:

(Забележка: Договорът за съвместна експлоатация или представителство, разписанието, графикът за работа 

на екипажите, тарифата за превоз и схемата на маршрута, да са изготвени на български, на езика на партньора 

и/или на един от приетите европейски езици за официална кореспонденция, като всички документи да са 

подписани и подпечатани от двете фирми – партньори със свежи подписи и печати.)


Стр.  от 
Приложение № 17 към чл. 35, ал. 1, т. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на разрешително за превоз на пътници по международна автобусна линия до страна, която не е членка на Европейския съюз
1. Наименование на фирмата заявител:
4. Разрешителното се заявява за:
5. Превозите ще се извършват с участието на следните подизпълнители:
(попълва се, когато превозвачът предвижда участието на подизпълнители)
6. Начален пункт на линията (населено място и автогара на потегляне)
7. Краен пункт на линията (населено място и точно място на пристигане)
8. Спирки на българска територия (населено място и автогара на спиране)
9. Спирки на чужда територия (населено място и точно място на спиране)
10. Честота на обслужване на линията от началния и от крайния пункт (посочване на дните от седмицата за българския превозвач и за партньора по отделно):
11. Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите, през чиито територии преминава маршрута на линията:
12. Само за заявление за промяна на обслужването на действаща автобусна линия:
Начален пункт на линията (населено място и автогара на потегляне)
Краен пункт на линията (населено място и точно място на пристигане)
Спирки на българска територия (населено място и автогара на спиране)
Спирки на чужда територия (населено място и точно място на спиране)
Честота на обслужване на линията от началния и от крайния пункт (посочване на дните от седмицата за българския превозвач и за партньора по отделно):
Гранични контролно-пропускателни пунктове (вход и изход) за всяка от държавите, през чиито територии преминава маршрута на линията:
Кратко разяснение на мотивите за промяна на обслужването на действащата автобусна линия:
13. Превозът ще се извършва съвместно с чуждестранен партньор – фирма:
14. Към заявлението се прилагат следните документи: 
договор, заверен от заклет преводач, за съвместно обслужване на линията или за  представителство на партньор от държавата, явяваща се краен пункт на маршрута, в случаите, когато това се изисква в двустранни международни договори, по които Република България е страна; 
разписание с посочени автогари за спиране на автобусите 
документ от съответната община за определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът; 
график за работата на екипажите, изготвен в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (АЕТR); 
тарифа за превоз по линията; 
схема на маршрута; 
Копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на подизпълнителя, когато е предвидено участието на подизпълнител при изпълнението на автобусната линия.
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)
(Забележка: Договорът за съвместна експлоатация или представителство, разписанието, графикът за работа на екипажите, тарифата за превоз и схемата на маршрута, да са изготвени на български, на езика на партньора и/или на един от приетите европейски езици за официална кореспонденция, като всички документи да са подписани и подпечатани от двете фирми – партньори със свежи подписи и печати.)
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