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Уведомен съм, че информация за издадената безплатна годишна електронна винетка за ползване на 
платената пътна мрежа мога да получа на място в дирекции „Социално подпомагане“, в Областните 
пътни управления, в пунктовете за продажба, по електронен път – чрез електронната страница на 
„Национално тол управление“ и мобилно приложение, както и по телефон на Центъра за обслужване на 
клиенти на „Национално тол управление“, в срок не по-кратък от 7 дни от подаване на заявлението. 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося отговорност по  чл. 313 
от Наказателния кодекс. 

Прилагам следните документи: 
1. Копие на пълномощно №……………………………………………. .............................от………………..г. 

(Упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала” и се подписва на копието) 
2. (Прилага се при подаване на зявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ до 31.03.2019 г.) 
Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в случаите, в които същото не е налично в дирекцията 
„Социално подпомагане“ и оригинал на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК 
№............................................... от..........................г. - за справка. 
3. (Прилага се при подаване на зявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ до 31.03.2019 г.) 
Копие от свидетелството за регистрация и оригинал на свидетелство за регистрация (част I – лице и гръб) 
на моторното превозно средство серия .............№........................... - за справка. 
 

Давам съгласие да бъдат проверени следните документи: 
1. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК №............................................... от..........................г. 
2. Свидетелството за регистрация на моторното превозно средство серия ............. №............................ 
3. Застрастрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ №…............от............г. 
Дата: 
 

Декларатор: 
                                          (подпис) 

Заявление-декларацията е приета и проверена от: 
                                                                       (име, фамилия и длъжност) 

Дата: Длъжностно лице: 
                                          (подпис) 

 “
§ 14. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 2 
към чл. 3, ал. 2

ЗАЯВКА 
за издаване на безплатни годишни електронни винетки за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до 
завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата 
Агенция за социално подпомагане 
№ Дата: 
за следните леки автомобили, отговарящи на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата с ДК №: 

1. …………… 
2. …………… 
3. …………… 

       …………………. 
Директор „Информационни системи“, Агенция за социално подпомагане: 
 
…………………………………………....………………………………………………….....................................................................
                                                                                  (име, фамилия, подпис) 

 
“

§ 15. Създава се ново приложение № 3 към чл. 3, ал. 5:
„Приложение № 3 

към чл. 3, ал. 5

ИНФОРМАЦИЯ 
за издадените безплатни годишни електронни винетки за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до 
завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, на основание чл. 10в от Закона за пътищата 
Агенция „Пътна инфраструктура“ 
№ Дата: 
 На дата …………….. са издадените безплатни годишни електронни винетки за следните леки автомобили, отговарящи на 
изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата с ДК №: 

1. …………… 
2. …………… 
3. …………… 

       …………………. 
……………………………………….., Агенция „Пътна инфраструктура“: 
 
…………………………………………....………………………………………………….....................................................................
                                                                                  (име, фамилия, подпис) 

 
“


