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ДО НАЧАЛНИКА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за вписване или отписване на превозно средство в

                        Удостоверение №
за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ  

на основание чл. 24е, ал. 7 от Закона за автомобилните превози

От
 /име, презиме и фамилия/

управител (упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно)

      /име на търговско д-во/

ЕИК

с адрес на управление:

и адрес за кореспонденция: 

адрес на експлоатационна база (при повече от един адрес следва да се приложи списък с адреси на всички бази)

тел. за контакт e-mail

 ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ,  
  
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за:

Вписване на превозни средства

Отписване на превозни средства

 в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ на основание чл. 24е, ал. 3 от Закона за   
 автомобилните превози 
 
 Към заявлението прилагам следните документи:

Списък за вписване на превозни средства

Списък за отписване на превозни средства
Заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга, не по-кратък от 
една година, валиден към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в 
регистъра, когато лицето не ползва собствени превозни средства; в договора се вписва, че автомобилът ще се 
ползва за извършване на пътна помощ.

 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)


Приложение №2
 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 вписване или отписване на превозно средство в
за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ 
на основание чл. 24е, ал. 7 от Закона за автомобилните превози
	/име, презиме и фамилия/
						/име на търговско д-во/
         ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, 
 
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за:
         в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ на основание чл. 24е, ал. 3 от Закона за                   автомобилните превози         Към заявлението прилагам следните документи:
	Желая да получа резултат от административната услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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