
 Стр 1 от 1URI 2178

ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

От     ЕГН
 /име, презиме и фамилия/

лична карта №   издадена на   от

адрес: гр./с.  област

 община  №.  тел.

 ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,  
  
Моля да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

Удостоверението с №   съм придобил след успешно полагане на изпит на

с протокол №   /

  
Прилагам следните документи:

Копие на валидно свидетелство за управление на МПС;

Свидетелство за съдимост на кандидатите в оригинал - прилагат се за лицата, които не са български граждани.

Забележка: Приложените файлове с документи следва да бъдат подписани с електронен подпис.
  
Декларирам, че удостоверението не е отнето от контролните органи. 

 Задължавам се да го предам в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ако бъде намерено.

 Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата: Заявител

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 02.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)

Попълва се от служител на регионално звено “АА“

Служителят   на длъжност

извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и

не установих пропуски

установих, че:

Дата: Подпис 


Приложение № 5 към т. 74 и 75
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
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         ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, 
 
Моля да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.
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