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ЗАПОВЕД
№ РД-01-669/21.12.2013 г.
На основание на чл. 8 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация" (обн. - ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 г., приет с ПМС № 272
от 29.11.2013 г.), чл. 26, т. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен
автомобилен превоз на пътници и товари и чл. 10 от Спогодбата между Правителството
на Република България и Съюзното Правителство на Съюзна Република Югославия за
международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 25.07.2002 г., в
сила от 18 април 2003 г.
НАРЕЖДАМ:
1. Разпределението на сръбските многократни разрешителни валидни за извършване на
двустранни и/или транзитни превози за 2014 г., да се извършва между български
превозвачи, които отговарят на следните условия:
1.1. Да притежават лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на
товари срещу заплащане.
1.2. Да притежават поне 1 (един) автомобил, който да е собствен или на лизинг, като
лизингодателят трябва да не притежава лиценз на Общността или лиценз за обществен
превоз на товари на територията на Република България към датата на подаване на
заявлението по т. 3.
2. Автомобилите по т. 1.2 трябва да са с българска регистрация и да са:
- регистрирани като бордови с товароносимост над 20 тона или полезен закрит
обем не по-малко от 80 куб. м и включени в състав от пътни превозни средства
(автомобил с ремарке или влекач с полуремарке) или
- автовози с товароносимост над 17 тона и включени в състав от пътни превозни
средства (автомобил с ремарке или влекач с полуремарке).
3. Кандидатите за участие в разпределението на сръбски многократни разрешителни
изготвят заявление по образец – Приложение № 1, комплектовано с приложени копия
от:
- договор за международен превоз на товари;
- част І на свидетелствата за регистрация на автомобилите, ремаркетата и
полуремаркетата;
- нотариално заверени договори за лизинг на автомобилите или нотариално
заверени извлечения от същите, от които да са видни лизингодателят,
лизингополучателят, номерът на шасито, марката и моделът на моторното превозно
средство и срокът на договора на автомобилите, с които желаят да участват в
разпределението, когато автомобилите са взети на лизинг.

4. Изискването по т. 3 за предоставяне на копия от част І на свидетелствата за
регистрация на автомобилите, ремаркетата и полуремаркетата и копия на нотариално
заверени договори за лизинг на автомобилите или нотариално заверени извлечения от
същите, от които да са видни лизингодателят, лизингополучателят, номерът на шасито,
марката и моделът на моторното превозно средство и срокът на договора на
автомобилите няма задължителен характер за кандидатите подали заявления за участие
в разпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2014 г. За целта е необходимо да
посочат само входящия номер на заявлението за кандидатстване.
5. Заявлението по т. 3, заедно с комплекта документи, се подава в деловодството на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, София 1000, ул. „Гурко” № 5, в
срок до 17:30 часа на 08.01.2014 г. Заявления, подадени по поща, електронна поща или
факс не се приемат.
6. Работна група в състав:
Мадлен Кънчева – главен експерт в отдел „Лицензи и разрешителни“,
Гинка Башева – главен експерт в отдел „Лицензи и разрешителни“ и
Ралица Лямова – старши експерт в отдел „Лицензи и разрешителни“,
да разгледа подадените заявления по т. 3, да изготви списък на превозвачите и
автомобилите, които се допускат до разпределение и да ми представи за утвърждаване
предложение за разпределение на разрешителните за 2014 г. в срок до 10.01.2014 г. по
утвърден от мен механизъм.
7. Предоставянето на сръбските многократни разрешителни да се извърши в срок до
17.01.2014 г. след представяне на документ за платена държавна такса по чл. 93, т. 2 от
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
8. В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” да се води регистър за
предоставените разрешителни. В регистъра се отразяват наименованието на превозвача,
адрес, телефонен номер, факс, електронен адрес (ако има такъв), дата на получаване,
номерата на разрешителните номер и дата на фактурата за платена държавна такса.
9. Превозвачът отчита използваното сръбско многократно разрешително в
деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” София 1000,
ул. „Гурко” № 5, съгласно чл. 25 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен
автомобилен превоз на пътници и товари.
10. Използването на многократно разрешително не освобождава превозвача от
изискванията, свързани с превоза на извънгабаритни, тежки и опасни товари и други
изискуеми условия от сръбската страна.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник изпълнителения
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Димитър Ганев
Изпълнителен директор

