
ЗАЯВЛЕНИЕ №                                      
за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране в зоните за почасово 
платено паркиране на основание чл.50а от НОДТСО и във връзка с приложение 15 
от НОДТСО. 

                                                                                                                       , 
            /име/                                        / презиме/                                                /фамилия/ 

с ЕГН                                                  ,   живущ   по   постоянен   адрес   в   град     София  
 
                                 ,                                                   ______                       _                                
       СО-район                     ул./бул.,попадащ/а в зона за ЛПП                       номер      вход           етаж           ап.   

e-mail:                                                           телефон:                                           
                             необходим за уведомления                                                                   необходим за връзка 

заявявам, че съм _________________________________- на жилищен имот и  ползвам  
                                                       собственик/наемател 
                                                
автомобил с ДКН ____________________, марка______________________ по силата на                            
                                    рег. № на автомобила                               марка на автомобила 

право_______________________________________, поради което желая  да  ми             
описва се валидното правно основание за ползване/собственост, лизинг или наем/ 

бъде издаден винетен  стикер за  локално платено паркиране  по чл.50а от НОДТСО.  

Към заявлението представям следните документи за справка: 

1. Лична карта. 
2. Регистрационен талон на ППС. 

3. Документ, доказващ валидно правно основание за ползване на ППС. 

4. Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на 
жилищния имот   или договор за наем. 

Забележка: В случай на ползвател на имота, в качеството на роднина по права 
линия /син, дъщеря, родител/, съпруг, съпруга на се изписва допълнително в 
качеството на, трите имена и ЕГН на собственика на имота: 

____________                                                                                            ,ЕГН ______________ 
/в качеството на/             /име/                            /презиме/                   /фамилия/ 

 
Дата:                             Подател: 
гр. София     /                                                            /  
                                                             име   фамилия    -      подпис 

   

Попълва се от длъжностно лице: 

Заявителят е ползвател на ППС, по силата на____________________________ и е_________________________________ 

на жилищен имот, _____________ в зона за ЛПП и е с постоянен адрес  ______________________съвпадащ с адреса в 

нот. акт или договора за наем. 

                                                                                                                          _____________________________________                   
                                                                                                                              Дата, фамилия и подпис  
 
 

На основание чл. 50а от НОДТСО, заявителят___________ право на винетен стикер за ЛПП за _____________ подзона  

                                                                                                                            ____________________________________                                                                                                                                
                                                                                                                                  Дата, фамилия и подпис 
         



 

           

Долуподписаният ................................................................. декларирам, че 

при промяна на обстоятелствата даващи ми право за ползване на услугата локално 

платено паркиране, в 14-дневен срок ще обявя тези промени в общинското дружество 

,.Център за градска мобилност", за отразяване на промените или за анулиране на 

винетния стикер. 

Декларатор: 

 

 


