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Приложение № 29 
към чл 57а, ал.2, 

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 
01.01.2007 г., изм. бр. 92 от 2011 г., в сила 

от 22.11.2011 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

От:
(име, презиме, фамилия)

Управител на:
(наименование на превозвача)

Лиценз на Общността №

Адрес: Тел.:

Моля да ми бъде издаден Сертификат за водач на МПС за г-жа

(име, презиме, фамилия)

ЕНЧ: Гражданство:

Прилагам следните документи: 

1. Копие на разрешението за работа на водача; 

2. Копие на личната карта на водача (продължително или постоянно пребиваващ); 

3. Копие от страницата с личните данни и страницата с виза "D" от националния паспорт на 

водача; 

4. Копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверено от териториалната 

дирекция на Националната агенция за приходите към Министерството на финансите. 

5. Документ, удостоверяващ професионалната квалификация на водача: 

а. Копие на карта за квалификация на водача, или 

b. Копие на свидетелството за управление на МПС, на което е маркиран кода на Общността по 

чл. 10, параграф 2 от Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. 

относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни 

средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и 

Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.) 

- Директива 2003/59/ЕО, издадени от компетентния орган на съответната държава, или 

c. Копие на националното удостоверение за професионална квалификация, признато за 

валидно на територията на държавите - членове на Европейския съюз; 

6. Копие на свидетелството за управление на МПС; 

7. Документ за платена държавна такса от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в 

системата на Министерството на транспорта и съобщенията.
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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)

Уникален номер на заявката:

Подпис

Дата на създаване 13.09.2022 г.Версия 1

Дата:


Стр.  от 
Приложение № 29
към чл 57а, ал.2,
(Ново - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. бр. 92 от 2011 г., в сила от 22.11.2011 г.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
(име, презиме, фамилия)
(наименование на превозвача)
(име, презиме, фамилия)
Прилагам следните документи:
1. Копие на разрешението за работа на водача;
2. Копие на личната карта на водача (продължително или постоянно пребиваващ);
3. Копие от страницата с личните данни и страницата с виза "D" от националния паспорт на водача;
4. Копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите към Министерството на финансите.
5. Документ, удостоверяващ професионалната квалификация на водача:
а. Копие на карта за квалификация на водача, или
b. Копие на свидетелството за управление на МПС, на което е маркиран кода на Общността по чл. 10, параграф 2 от Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.) - Директива 2003/59/ЕО, издадени от компетентния орган на съответната държава, или
c. Копие на националното удостоверение за професионална квалификация, признато за валидно на територията на държавите - членове на Европейския съюз;
6. Копие на свидетелството за управление на МПС;
7. Документ за платена държавна такса от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.
    
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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