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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фирма

Адрес

ЕИК/БУЛСТАТ тел.

Управител ЕГН  

Моля да ми бъде издадено разрешение за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидати за 
придобиване на правоспособност за управление на МПС:

Прилагам следните документи:
документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на 
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на 
бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване;
документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията;

документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверенията за годност на превозните средства и на 
преподавателите съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
транспорта и съобщенията (не се прилага, когато обучението на ученици и студенти в професионалните 
училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с 
професионални паралелки и акредитираните по реда на Закона за висшето образование висши училища се 
извършва съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием);

за удостоверяване на изискванията по чл. 6, 6а, 11а, 11б, 12 и 13 прилагам:

описание на помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и 
основанието за ползването им от заявителя. Ако документът, въз основа на който се ползват 
помещенията и площадките, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя 
копие от съответния документ;

копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;

копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за 
завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в 
списъка към разрешение за извършване на обучение) (Документът не се прилага в случаите по чл. 26, 
ал. 2, т. 3, изр. второ.);
копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната 
дейност (документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за 
първи път се вписват в списък към разрешение за извършване 
на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за 
управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне 
в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация");
свидетелство за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност 
(прилага се, когато съответното лице не е български гражданин.);
копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяваща стажа на ръководителя на учебната 
дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 (документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се 
вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение);
копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за 
техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите;
списък на преподавателите по образец (приложение № 10);

за удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 прилагам:
копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
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копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията 
на чл. 8 (документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за 
извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им 
представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация");

копие на свидетелствата за регистрация (документите се представят за ППС, които се вписват за първи 
път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна 
след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация") и знак за 
преминат периодичен преглед за учебните ППС;

копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;

списък на учебните ППС по образец (приложение № 11);

за учебната площадка:
декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, 
които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация;

копие на протокола за годност на учебната площадка за издаване на разрешение за обучение за 
категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и Ткт.

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:
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Моля да ми бъде издадено разрешение за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС:
Прилагам следните документи:
СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
№ по ред
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Свидетелство за професионална квалификация (№,
Свидетелство за управление
Преподавател по теория/ практика
Правоспособност за модули
дата, издадено от)
№, дата
Категории
Списък на учебни ППС
№ по ред
Рег. №
Марка
Модел
Иденти-фикац. №
Кате- гория
Протокол (№/дата)
Допустима максим. скорост
Допуст. максим. маса
Брой места за сядане
Размери дълж./ широч.
АВS
Тахо- граф
Брой преда- вателни отно-шения
Товарно отде-ление, шир./височ
Мощност на двига-теля
Без педал на съеди- нителя или с лост за смяна на преда-вките
Рабо-тен обем на дви-гателя
Отноше-ние мощ-ност/ тегло
1.
2.
3.
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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