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ДО

З А Я В Л Е Н И Е  
  

за издаване на книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за извършване на случаен 
международен превоз на пътници до държави, които не са членки на Европейския съюз

от:

/име, презиме, фамилия/

 управител
 упълномощено лице

на
/наименование на дружеството/

/правна форма/

/ЕИК/БУЛСТАТ/

 Желая да ми бъде издадена книжка с пътнически ведомости ИНТЕРБУС за 
извършване на случаен международен превоз на пътници с автобус до държави, които не са 
членки на Европейския съюз.  

  
 Прилагам документ за платена държавна такса  от Тарифа № 5 за таксите, които се 

събират в системата на Министерство 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)

Уникален номер на заявката:

Подпис

Дата на създаване 13.09.2022 г.Версия 1
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