Приложение № 16 към чл. 28, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2004 г., в сила от
21.05.2004 г., изм., бр. 3 от 2008 г., бр. 18 от 2010
г., бр. 31 от 2014 г., изм. и доп., бр. 51 от 2018 г.)

ДО
МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
Фирма:.................................................................. ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: .......................
Адрес: ..................................................................................................., тел. ..................................
Управител: ........................................................................................., ЕГН ...................................
Моля да бъде извършена ПРОМЯНА в разрешение № ................./.................... г.
[_] в обстоятелствата за издаване на разрешението;
[_] в списъка към разрешението;
[_] на ръководителя на учебната дейност.
1. Прилагам следните документи:
а) 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;
б) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа №
5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
в) 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, информационните технологии 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);
г) 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);
[_] 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);
д) за удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 прилагам:
[_] копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните
МПС;
[_] 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);
е) 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.
Забележка.
Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис
на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка.

Дата: ......................

Подпис: ...............................

