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Приложение № 1б към чл. 15, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

от фирма: , ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ

Адрес: , тел.:

Управител: , ЕГН:

Моля да ми бъде извършена следната административна услуга:

издаване на разрешение;

промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по 

чл. 15, ал. 1;

продължаване на срока на разрешението за нови 5 години.

За извършване на обучение на:

водачи на МПС за превоз на опасни товари;

консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

Приложение № 1в към чл. 15, ал. 1, т. 6

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

№ Име, презиме, ЕГН
Удостоверения 
за консултант

Свидетелство 
за управление

Диплома за 
висше 

образование

Квалификация за 
модули и теми

по 
ред

фамилия по модули (№ / 
валидност на 

модула)

№ / дата на 
издаване

№ / дата на 
издаване водачи консул-

танти

Добави ред
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Прилагам следните документи: 

ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ,  

достоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, 

или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване; 

учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра); 

учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;

помещенията, които ще се ползват за учебен кабинет:

(посочват се идентификационни данни за имотите), се ползват на основание

във връзка с което прилагам копие на документ за собственост/договор за наем/друг документ, 

който удостоверява правото да се ползват помещенията (документ по чл. 11, ал. 1 не се 

прилага, когато подлежи на вписване и е вписан в имотния регистър); 

копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) – 

документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към 

разрешение за извършване на обучение, извън случаите по чл. 15, ал. 1, т. 4, изречение второ;

копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите (документът се 

представя за преподавателите, които за първи път се вписват в списък към разрешение, или 

за преподавателите, в чиито свидетелства за управление на МПС има промяна на данните 

след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"); 

не се изисква представянето на копие на свидетелствата, които са издадени от органите на 

Министерството на вътрешните работи; в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 1 в регистъра 

на българските документи за самоличност, воден в Министерството на вътрешните работи; 

свидетелства за съдимост на преподавателите в оригинал - прилагат се за лицата, които не 

са български граждани; 

 документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на 

съответствието на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, 

които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията. 

Забележка. Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, 

ал. 1 и подпис на управителя. 

Оригиналите на документите се представят за сверка.

Желая да получа резултат от административната услуга:
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Подпис

Дата на създаване 13.09.2022 г.Версия 1

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:


Стр.  от 
Приложение № 1б към чл. 15, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
Моля да ми бъде извършена следната административна услуга:
За извършване на обучение на:
Приложение № 1в към чл. 15, ал. 1, т. 6
СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
№
Име, презиме,
ЕГН
Удостоверения за консултант
Свидетелство за управление
Диплома за висше образование
Квалификация за модули и теми
по ред
фамилия
по модули (№ / валидност на модула)
№ / дата на издаване
№ / дата на издаване
водачи
консул-танти
Прилагам следните документи:
ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ,  достоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване;
учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);
учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;
във връзка с което прилагам копие на документ за собственост/договор за наем/друг документ, който удостоверява правото да се ползват помещенията (документ по чл. 11, ал. 1 не се прилага, когато подлежи на вписване и е вписан в имотния регистър);
копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение, извън случаите по чл. 15, ал. 1, т. 4, изречение второ;
копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите (документът се представя за преподавателите, които за първи път се вписват в списък към разрешение, или за преподавателите, в чиито свидетелства за управление на МПС има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"); не се изисква представянето на копие на свидетелствата, които са издадени от органите на Министерството на вътрешните работи; в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, т. 1 в регистъра на българските документи за самоличност, воден в Министерството на вътрешните работи;
свидетелства за съдимост на преподавателите в оригинал - прилагат се за лицата, които не са български граждани;
 документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.
Забележка. Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за сверка.
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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