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4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на 
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, предста-

вляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца, 

или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:

 в регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
    гр. …………………………………………….;

 в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, гр.София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.

 За моя сметка на:
 адреса на управление на търговското дружество;

  друг адрес: 
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..

 (пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон) 
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..

Дата: ……………….    Заявител: …………………………………
 (подпис и печат)
Служителят, …………………………………………........................................................................……………………………………………,

(име, фамилия и длъжност на проверяващия) 
извърших проверка за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи, при която 

 не установих пропуски;

 установих, че: 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат 
към заявлението.

Заявител: ……………..……….…… Служител: ……..……………….......….
 (подпис) (подпис)“.
§ 21. Приложение № 8в към чл. 60, ал. 6 се изменя така:

„Приложение № 8в 
към чл. 60, ал. 7

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРОТОКОЛ
№ . . . . . .

За определяне на категория или промяна на категорията на автогара
Днес, …………………… г., комисия в състав:
Председател: ........................................................................... – служител на Изпълнителна агенция „Авто-
мобилна администрация“ 

Членове: 
1. ........................................................................... – представител на …….........................................………………........
2. ........................................................................... – представител на …….........................................………………........

В присъствието на: …………………………..….................................................................…………………………………….…………..,
 (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:
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 управител

 упълномощено лице

на   

 (наименование на дружеството)  (правна форма)

ЕИК:
Извърши проверка за съответствие с изискванията на Наредба № 33 от 1999 г. 

На автогара: 

 (наименование на автогарата)

 Адрес:    

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

   

 (район) (ул., бул.) №

,

(друго)

при която КОНСТАТИРА: 

I. Приложените към заявлението документи са идентични с оригиналите:

ДА НЕ

II. Изисквания за определяне на категория на автогарата:

Изискване Категория I Категория II Категория III

1. Гише за обслужване на вода-
чите и информация на пътни-
ците.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

2. Помещение за приемане и 
съхраняване на багаж.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

3. Площадка с твърда настил-
ка (бетон, асфалт или паваж) за 
движение и престой на автобу-
сите с нанесена пътна марки-
ровка.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

4. Телефонен автомат, достъ-
пен за лица, придвижващи се 
с инвалидни колички, и ниско-
ръстови граждани, специално 
пригоден за лица със зрителни 
увреждания, с номеронабирате-
лен механизъм.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

5. Подемна платформа или рам-
па за придвижване на инвалид-
на количка.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

6. Достъпни маршрути и места 
на територията на автогарата за 
лицата с намалена подвижност.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

7. Маркирано място на терито-
рията на автогарата за спиране 
и престой на автомобили, пре-
возващи лица с увреждания и 
лица с намалена подвижност, 
които ползват услугите на ав-
тогарата.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ
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Изискване Категория I Категория II Категория III

8. Осигурена информация на 
територията на автогарата:
8.1. визуална, включваща:
– разписание с часовете на 
тръгване от и пристигане в ав-
тогарата;
– часовото време;
– списък на обслужваните ав-
тобусни линии и курсовете по 
тях, обявени за изпълнение с 
автобуси, оборудвани за превоз 
на лица с увреждания и лица с 
намалена подвижност, цени на 
билетите и работно време на 
всяко билетно гише;
– табела с номер, съдържаща 
имената на крайните пунктове 
на линиите от съответното на-
правление – на всеки сектор;
8.2. звукова информация за зами-
наващи и пристигащи автобуси.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

9. Осигурен безжичен интернет 
достъп на територията на авто-
гарата.

Изпълнено Изпълнено Изпълнено

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

10. Собствено гише за предва-
рителна и текуща продажба на 
билети.

2 (две ) 1 (едно) 1 (едно)

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

11. Помещение за пътниците 
(чакалня) с отопление и осигу-
рени:

Климатизация и/или венти-
лация, места за сядане на 50 
пътници и площ не по-малко 

от 100 кв. м

Климатизация, мес-
та за сядане на 30 
пътници и площ не 

по-малко от 60 кв. м

Места за сядане 
на 20 пътници и 
площ не по-малко 

от 40 кв. м

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

12. Тоалетна с мивка за пътни-
ци. 2 броя дамски и 2 броя мъжки 

тоалетни, извън тези, необ-
ходими за изградените тър-
говски обекти в автогарата

1 брой дамска и 1 
брой мъжка тоалет-
ни, извън тези, необ-
ходими за изградени-
те търговски обекти 

в автогарата

1 брой тоалетна, 
извън тези, необ-
ходими за изгра-
дените търговски 
обекти в автога-

рата

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

13. Оборудвани с навеси секто-
ри за заминаващи и премина-
ващи автобуси.

8 сектора 4 сектора 2 сектора

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

14. Оборудвани с навеси секто-
ри за пристигащи автобуси. 3 сектора 2 сектора 1 сектор

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

15. Помещение за майки с деца 
с отопление и осигурени: 3 места за сядане, включи-

телно оборудвано с мивка и 
маса за повиване на бебета 

2 места за сядане, 
включително оборуд-
вано с мивка и маса 

за повиване на бебета

1 място за сядане

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

16. Осигурена охрана, включва-
ща: Видеонаблюдение, СОТ и фи-

зическа охрана

Видеонаблюдение, 
СОТ или физическа 

охрана

Видеонаблюдение 
и СОТ

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

17. Телефонен номер към теле-
фонна мрежа в страната с оси-
гурен оператор за предоставяне 
на информация. 

Универсален телефонен номер 
с осигурена информация на 
български и на още един офици-
ален език на Европейския съюз

Телефонен номер с 
осигурена информация 

на български език

Телефонен номер с 
осигурена инфор-
мация на българ-

ски език

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ
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Изискване Категория I Категория II Категория III

18. Интернет страница, на коя-
то са публикувани:
– списък на обслужваните авто-
бусни линии; 
– маршрутните разписания по 
всички обслужвани автобусни 
линии с часовете на пристига-
не и тръгване за всяка спирка, 
както и курсовете по тях, обя-
вени за изпълнение с автобуси, 
оборудвани за превоз на лица с 
увреждания и лица с намалена 
подвижност;
– превозвачът, който изпълнява 
превозите – за всяко маршрут-
но разписание;
– цени на билетите по обслуж-
ваните автобусни линии;
– работното време на автогарата 
и на всяко билетно гише в нея.

На 3 езика – български, англий-
ски и още един официален език 
на Европейския съюз, както и 
информация за предоставяна-
та в автогарата помощ на 
лица с увреждания и лица с на-
малена подвижност и възмож-
ност за предварително заявя-
ване на помощ от тези лица

На 2 езика – българ-
ски и английски На български език 

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ

19. Заведение за бързо хранене 
или сладкарница на територия-
та на автогарата.

Задължително
Търговски обект или 
автомат за топли 
напитки и храни

Не се изисква

ДА НЕ ДА НЕ

20. Терминално устрой-
ство – АТМ (банкомат) и ПОС 
терминал.

Задължително Само ПОС терминал Не се изисква

ДА НЕ ДА НЕ

21. Помещение за оказване на 
първа долекарска помощ, обо-
рудвано с легло, аптечка, апарат 
за кръвно налягане и медика-
менти от първа необходимост.

Задължително Задължително Не се изисква

ДА НЕ ДА НЕ

22. Ясно обозначено място на 
територията на автогарата, къ-
дето лицата с увреждания и 
лицата с намалена подвижност 
могат да съобщят за пристига-
нето си, да поискат помощ, как-
то и да получат в достъпна фор-
ма информация за автогарата и 
предоставяната в нея помощ.

Задължително Не се изисква Не се изисква

ДА НЕ

23. Предоставяне на безплатна 
помощ в автогарата за лицата 
с увреждания и лицата с нама-
лена подвижност най-малко в 
степента, определена в част а) 
от приложение I на Регламент 
(ЕС) № 181/2011.

Задължително Не се изисква Не се изисква

ДА НЕ

Забележка. Невярното се зачертава или вярното се огражда.
Заключение на комисията:
Автогарата …………………….............................…........... на изискванията за ….......………….….……….. категория.
 (отговаря/не отговаря) (първа, втора, трета)
Предписания: ….…..……………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………
Възражения: ………………………………………………………………………………………..….…..……………………………………………………… 
Подписи:
Председател: ……………….. 
Членове: 
1. ………………... 
2. ………………... 
Представител на заявителя: ………………..“

Министър: 
Ивайло Московски

5470


