ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КОНСТРУКЦИЯТА НА
РЕГИСТРИРАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ





Закон за движението по пътищата;
Наредба №Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните
пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни
средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, или
друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация".

2. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
3. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
1. Подаване на заявление
Заявлението за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на
регистрирано пътно превозно средство се подава в Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация" или Регионалните дирекции "Автомобилна
администрация" от собственика на регистрирано пътно превозно средство с
изменение в конструкцията или упълномощен негов представител.
2. Необходими документи
 Заявление по образец (Приложение №3 от Наредба №Н-3) – виж стр. 3
 Описание на пътното превозно средство;
 Описание на направеното изменение в конструкцията на пътното




превозно средство;
Протокол за изменение в конструкцията на пътното превозно
средство, издаден от техническата служба;
Копие на документ за регистрация на пътното превозно средство;
Документ за платена държавна такса.

3. Състояние на административната услуга
Заявителят може по всяко време да провери с получения входящ номер на
документа, на какъв етап е заявената административна услуга.
4. Резултат от услугата
В 10 дневен срок Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
издава или мотивирано отказва да издаде удостоверение за изменение в
конструкцията на регистрирано пътно превозно средство.

5. Такси
За издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ново
превозно средство се заплаща такса по чл.88а, ал.3 от Тарифа №5 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – 100 лв.

Приложение № 3
към чл. 36, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ……………………………………………………………………………………………………...
(наименование, адрес, телефон за връзка, електронна поща на заявителя)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Уважаеми господин изпълнителен директор,
Моля да ни бъде издадено удостоверение за изменение в конструкцията на
регистрирано пътно превозно средство за следното пътно превозно средство:
0.1. (D.1) Марка (търговско наименование на производителя): ......................................................
.......................................................................................................................................................
0.2. (D.2) Тип: .....................................................................................................................................
Вариант: .........................................................................................................................................
Версия: ...........................................................................................................................................
Година на производство / година на модела:.............................................................................
0.2.1. (D.3) Търговско наименование (модел): ..................................................................................
0.4. (J) Категория на превозното средство: .....................................................................................
0.10. (E) Идентификационен номер на превозното средство: ........................................................
0.11. Документ за регистрация №/ (I) дата на издаване: ..................................................................
0.12. (A) Регистрационен номер на превозното средство: ..............................................................
Прилагам следните документи:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Място на съставяне:
...................................

Дата:
..................................

...............................................
(Подпис и печат на заявителя)

