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§ 43. Създава се приложение № 5б към чл. 9, ал. 3:
„Приложение № 5б

към чл. 9, ал. 3
П Р О Т О К О Л

за съответствие с изискванията за установяване на територията на Република България
 издаване на нов лиценз
 продължаване срок на валидност на лиценз №  
 проверка на предприятие с лиценз № 

Наименование: ...........................................................................................................................................................
(предприятие)

Адрес: ............................................................................................................................................................................
ЕИК ................................................... Телефон/факс: ……………..........................…... е-mail:………………………............
Представител:.................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)
Днес, ………………………, служителите от регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна ад-
министрация“, гр. …………………:
1. .....................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и длъжност на служителя)
2. .....................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и длъжност на служителя)
извършиха проверка за съответствие с изискванията за установяване, както следва:
І. Информация за предприятието:
1. Предприятието разполага със:

 собствен експлоатационен център
 нает експлоатационен център

Адрес:     
 (област) (община) (пощ. код) (населено място)

   
 (район) ( ул./бул.)  № 

(друго)
ДАННИ ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ: (Попълва се, ако експлоатационният център е нает.)
а) Юридическо лице:  
 (фирма)  (правна форма)

ЕИК: 

б) Физическо лице: 
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:
2. Документите, свързани с транспортната дейност, подлежащи на контрол, се съхраняват във:
 помещение в експлоатационния център
 помещение (офис) на адреса на управление на търговеца
 помещение (офис) на адрес:

    
 (област) (община) (пощ. код) (населено място)

  
 (район) (ж.к.) (ул./бул.) 

       
 № (бл.) (вх.) (ет.) (ап.) (офис №) (имейл)

  
 (мобилен телефон) (стационарен телефон) (факс) 

3. Счетоводната дейност на предприятието:
 се извършва от търговеца
 е възложена с договор за счетоводно обслужване
4. Предпътният технически преглед на превозните средства, с които се осъществяват превозите, 

се извършва от:
 лице, което е в трудово правоотношение с търговеца
 лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон, на което с договор е възло-
жено извършването на тази дейност:

 
 (наименование на дружеството)  (правна форма) 

ЕИК:
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5. Площта за паркиране, осигуряваща възможност за паркиране на  бр. превозни средства, е:
 на територията на експлоатационния център
 собствена гаражна площ
 наета гаражна площ

Адрес:     
 (област) (община) (пощ. код) (населено място)

   
 (район) ( ул./бул.)  № 

(друго)
ДАННИ ЗА НАЕМОДАТЕЛЯ: 
а) Юридическо лице:  
 (наименование на дружеството)  (правна форма)

ЕИК: 

б) Физическо лице: 
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:
6. Предприятието разполага и с допълнителен експлоатационен център на адрес: …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................……
(За всеки допълнителен експлоатационен център на българска територия се вписват допълнително 

горепосочените данни)
Заключение:..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ІІ. Информация за предприятието, касаеща дейността относно спазването на необходимите изисквания.
1. По отношение на експлоатационния център:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
2. По отношение на документи, свързани с транспортната дейност, подлежащи на контрол: (лиценз на 
превозвача, счетоводни документи и фактури, CMR, досиета на персонала/водачите (съдържащи заповеди 
за назначение, освобождаване, отпуски, трудови договори), досиета на автомобилите, копие на застрахо-
вателни полици, тахографски листове (разпечатки, ръчни записи, извлечена информация от дигиталните 
тахографи), удостоверения за дейности и други документи (свързани с периодите на управление и седмич-
ните почивки на водачите), дневник за инструктаж и други документи)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
3. По отношение на предпътните технически прегледи:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
4. По отношение на гаражната площ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
5. По отношение на превозни средства и заверени копия на лиценза на Общността:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Дата: ………………………
Служители на ИААА: 1. ……………………... За предприятието: ………………………..
 (подпис )  (подпис )

2. ……………………….“
(подпис )

§ 44. Приложение № 6а към чл. 10, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 6а 
към чл. 10, ал. 2

З А Я В Л Е Н И Е
за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата в лиценз за обществен превоз на територи-

ята на Република България
 на пътници с №  
 на товари с № 

от:…………………………………………………………………………………………...........................................................................…………...
(име, презиме, фамилия)


