
Стр. 1 от 2

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 3

URI 601

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

З А Я В Л Е Н И Е 

Фирма ЕИК

Адрес тел

Управител с ЕГН

 Моля, да бъде извършена ПРОМЯНА в удостоверение за регистрация № г

в обстоятелствата  
за издаване на удостоверението; 

в списъка  
на преподавателите; 

в списъка  
на превозните средства. 

 Прилагам следните документи: 

документ за актуална съдебна регистрация или копие на акта за създаването на професионалното училище, 
професионалната гимназия, професионалния колеж, средното общообразователно училище с професионални 
паралелки или на висшето училище; 
декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност - за лицата, регистрирани по реда 
на Търговския закон; 
документ за платена държавна такса за извършване на регистрация и за издаване на удостоверение за 
регистрация, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта; 
списък на преподавателите, който съдържа ЕГН на преподавателите, номера и датата на дипломата за 
завършено образование, номера и датата на свидетелството за управление на моторно превозно средство; 
свидетелства за съдимост на преподавателите (Прилага се, когато съответното лице не е български гражданин.); 
копие на дипломите за завършено образование на преподавателите; 
документи, удостоверяващи стажа на преподавателите по чл. 12, т. 4 и 5; 

списък на превозните средства, с които ще се извършва обучението, съдържащ регистрационния номер, марката, 
модела, идентификационния номер, категорията на превозните средства; 
копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за превозните средства, с които ще се 
извършва обучението; 
копие на свидетелствата за регистрация и контролните талони към знака за периодичен преглед за проверка на 
техническата изправност на превозните средства, с които ще се извършва обучението; 
копие на застраховка на местата за сядане в превозните средства, с които ще се извършва обучението за 
категория "С" и подкатегория "С1" - всички места за сядане, за категория "D" и подкатегория "D1" - не по-малко от 
осем от местата за сядане; 
учебна документация за начално обучение и учебна документация за периодично обучение за превоз на пътници; 
учебна документация за начално обучение и учебна документация за периодично обучение за превоз на товари; 
масив от изпитни въпроси за изготвяне на тестовете за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване 
на карта за квалификация на водача за превоз на пътници; 
масив от изпитни въпроси за изготвяне на тестовете за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване 
на карта за квалификация на водача за превоз на товари. 

Желая да получа резултат от административната услуга:

Подпис
Дата:
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Служи за уникално идентифициране на услугата при 

последващите действия по нейната обработка, заплащане и 

доставка (генерира се автоматично при подписване)

Уникален номер на заявката:

Дата на създаване 21.12.2021 г.Версия 1
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