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Приложение № 24 към чл. 53, ал.1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за получаване на разрешително за случаен превоз на пътници до страна, 

която не е член на Европейския съюз

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

От ЕГН

Фирма

Лиценз № ,валиден до

Адрес: гр  ул.

№ , бл. , вх. , ет. , ап.

Телефон факс

Моля да ни бъде издадено разрешително за следните държави:

за извършване на международен

случаен превоз на пътници, по схема

Пътуването ще се извърши с цел
(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)

Превозът ще бъде извършен по следният маршрут

(основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)

Страни през чиято територия се преминава без да се качват и слизат пътници

Въз основа на сключен договор с

Дата на започване на превоза в часа.

от
(точен адрес на мястото на започване на превоза)

и ще напусне територията на Република България през ГКПП

Дата на приключване на превоза: в часа.

от
(точен адрес на мястото на приключване на превоза)

и ще напусне територията на Република България през ГКПП
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Приложение:   

1. Копие от договор за възлагане на превоза 

2. Други документи

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)

Подпис

Дата на създаване 21.12.2021 г.Версия 1
Уникален номер на заявката:

Дата:


Стр.  от 
Приложение № 24 към чл. 53, ал.1
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за получаване на разрешително за случаен превоз на пътници до страна, 
която не е член на Европейския съюз
Моля да ни бъде издадено разрешително за следните държави:
(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)
Превозът ще бъде извършен по следният маршрут
(основен маршрут и ГКПП, през които се преминава)
Страни през чиято територия се преминава без да се качват и слизат пътници
часа.
(точен адрес на мястото на започване на превоза)
часа.
(точен адрес на мястото на приключване на превоза)
Приложение:   1. Копие от договор за възлагане на превоза 2. Други документи
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)
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
079101ZVLNv01
079101ZVLNv01.pdf
	title: 
	uri: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	TextField2: 
	ZvlnPersonFullName: 
	ZvlnEGN: 
	ZvlnEntityName: 
	txt_791_nomer: 
	date_791_dataNaValidnost: 
	ZvlnEntitySettlementName: 0
	ZvlnEntityStreetBoulevard: 
	ZvlnEntityStreetNumber: 
	ZvlnEntityBuildingNumber: 
	ZvlnEntityEntrance: 
	ZvlnEntityFloor: 
	ZvlnEntityApartment: 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	txt_791_prevoz: 
	txt_791_prevoz2: 
	txt_791_cel: 
	txt_791_opisanie: 
	txt_791_opisanie2: 
	txt_791_ime: 
	date_791_dataZapochvane: 
	txt_791_chas: 
	txt_791_adres: 
	txt_791_opisanie3: 
	date_791_dataPrikluchvane: 
	txt_791_chas2: 
	txt_791_adres2: 
	txt_791_opisanie4: 
	txt_791_prilojenie: 
	ddl_izborZaPolychavane: 
	reg_zveno: 
	adres_kurier: 
	signature: 
	DateField2: 2021-12-21
	TextField1: 1
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 121410441
	txtEDeliverySource: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	datePodpisvane: 



