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Приложение № 2 към чл. 5

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на Сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка 

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

От

(име, презиме, фамилия)

Фирма

ЕИК

Адрес: гр/с ж.к./ул. №

телефон:

Моля да бъде издаден Сертификат за извършване на превози с автобус за собствена 
сметка:

1. Цел на пътуването:
(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)

2. Превозът ще бъде изпълнен по следния маршрут:
(основен маршрут и ГКПП на изход и вход на българска граница)

3. Период на пътуване:
Долуподписаният удостоверявам, че: 

- извършваният превоз е с нестопанска и неводеща до печалба цел; 

- превозът е само помощна дейност;

- автобусът с регистрационен номер : е собственост на фирма -
едноличен търговец или юридическото лице или е нает въз основа на: (изберете вярното)

 договор за лизинг  наем

- автобусът се управлява от водач на основание: (изберете вярното)

 предоставен на разположение съгласно договорно задължение  трудов договор



Стр. 2 от 2URI 365

ДЕКЛАРАЦИЯ

От

(име, презиме, фамилия)

в качеството си на ръководител на:
(наименование на фирмата, адрес, ЕИК)

Декларирам, че съм запознат и ще организирам труда на водачите по време на 
извършвания превоз при спазване на изискванията на Глава шеста „Време за управление на 
превозното средство, прекъсване и време за почивка. Ограничаване на скоростта“ от Закона 
за автомобилните превози.

Приложения:

1. Списък на пътниците, определен със заповед на едноличния търговец или управ-
ляващия юридическото лице, в която са посочени целта, маршрутът и периодът на 
пътуване.

2. Заповед за командировка  на водача  (водачите).

3. Копие от покана или документ, доказващ целта на пътуването

4. Копие от трудовия договор на водача (водачите) или копие на договорното задъл-
жение, с което водачът е предоставен на разположение
5. Декларация от едноличния търговец или юридическото лице за спазване на 
изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава 
шеста от Закона за автомобилните превози. 
 
6. Копие на договор за лизинг или наем, когато превозното средство не е собствено

Желая да получа резултат от административната услуга:

Дата на създаване 21.12.2021 г.Версия 1

Дата:

Уникален номер на заявката:

Подпис

Служи за уникално идентифициране на услугата при 
последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)
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