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Адрес:

Тел. Факс

ПЪТЕН ЛИСТ

Серия №

Автомобил
(марка, модел) (регистрационен №)

Водач I:

Водач II:

Придружители: 1. 2.

Издал пътния лист: / /
(име, презиме, фамилия) (дата) (подпис)

Време на излизане от гаража (дата, час, мин.)

Време на прибиране в гаража (дата, час, мин.)

Автомобилът е технически изправен.

Механик: /

Приех автомобила технически изправен.

Водач: /
(фамилия, подпис) (фамилия, подпис)

Проба за алкохол. Общо здравословно 

състояние - добро

Водачът е годен да управлява. 

Извършил проверката

(фамилия, подпис)

/

Километропоказател: Начален

Краен

Приел и проверил пътния лист: / /
(име, презиме, фамилия) (дата) (подпис)

Документи за превоза към пътния лист

Вид обществен превоз Документи за превоза

1. 2.



(гръб)

Фамилия на водача, изпълнител на 
превоза Маршрут (от - до) Тръгване 

(ч. мин.)
Пристигане 

(ч. мин.)
Престой 
(ч. мин.) Заверка

Бележки на контролните органи:

(подпис и печат на контролния орган)

Упътване: 

1. Пътният лист е документ за контрол и отчитане работата на водачите и автомобилите. 

2. Реквизитите в пътния лист се попълват с мастило или химикал ясно и четливо. 

3. В зависимост от вида на изпълнявания превоз поле "Документи за превоза към пътния лист" се попълва, както 

следва: 

3.1. При превози на пътници: 

а) в колона 1 - "Превоз по автобусна линия", а в колона 2 - "Разписание на линия .........", като се изписва 

наименованието на линията; при превоз по междуобластна линия се посочва и номерът на маршрутното разписание; 

б) в колона 1 - "Специализиран превоз", а в колона 2 - "Разписание за специализиран превоз по линия ...........", като 

се изписва наименованието на линията; в) в колона 1 - "Случаен превоз", а в колона 2 - "Пътническа ведомост за 

случаен превоз" и "Фактура за платен случаен превоз". 

3.2. При превози на товари: В колона 1 се записва "Превоз на товари", в колона 2 - "Товарителница серия ..... 

№ ..........". 

4. Колона 1 на гърба се попълва, когато в пътния лист са вписани двама водачи. 

5. Пътният лист се съхранява от превозвача една година.
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