
        Вх.№......................./ ........... ....................г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за издаване на винетен стикер за локално платено паркиране в зоните за почасово платено 

паркиране на основание чл. 71 и чл72 от НОДТСО. 

От...............................................................................................................................ЕГН............................................... 
име, презиме, фамилия 

 
постоянен адрес: гр. София, ..... ..................................................................................................................................... 

                                                                            /ул., бул., ж.к.номер, вход, етаж, ап./ 

Е-mail: ................................................................................................. Телефон: ............................................... .......................... 
/необходим за уведомления/ /необходим за обратна връзка/ 

 
 
С настоящото заявление декларирам, че имотът, находящ се на постоянния ми адрес е обособен като  

жилищен и същия използвам за жилищни нужди, като ............................................................................ .......................... 
                                                                                                                       /собственик,  наемател, член на домакинство/ 

 
 
Управлявам ППС с рег. № ..........................................., марка .................................., което ползвам  по силата  

на ............................................................... и същото заявявам като........................................................ за имота. 
  /посочва се основанието - собственост, лизинг или др./                                                       /първо, второ или трето/ 

 
 
 
 
Като живущ в зона за почасово платено паркиране, желая да ми бъде издаден винетен стикер за локално платено 

паркиране за ......................................................................................................................................................  
/един месец, една година или две години/ 
 

Към заявлението представям следните документи: 
1. Лична карта; 
2. Регистрационен талон на ППС; 
3. Свидетелство за правоуправление на ППС 
4. Документ, доказващ валидно правно основание за ползване на ППС; 
5. Документ от работодателя, удостоверяващ трудово или служебно правоотношение или договор за управление, 

както и документ, удостоверяващ предоставянето на служебния автомобил освен за служебно, така и за лично 

плзване 
6. Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот или договор за наем; 

7. Други документи ............................................................................................................................................. ....................... 

Уведомен съм, че: при помесечно заплащане на цената на издадения ми винетен стикер, до три дни от крайната дата на 
последното плащане, ако не внеса сумата за следващ период, същият ще бъде анулиран;  за невярно декларирани данни 
и/или представени документи с невярно съдържание, нося отговорност по чл.313 от НК и издадения ми винетен стикер 
ще бъде анулиран; предоставените документи и декларираните данни могат да бъдат предоставени за проверка на НАП 
и съответните компетентни органи; при промяна в обстоятелствата, декларирани в това заявление, по време на ползване 
на локално платено паркиране съм длъжен в 14-дневен срок да уведомя писмено ,,Център за градска мобилност“ ЕАД за 
настъпилите промени. 

Дата: .......................................                            Подател: ....................................................... .......................... 
          гр. София                             /име, фамилия и подпис/ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: 

Заявителят ползва ППС по силата на ..........................., в рег. талон е / не е вписан постоянният му адрес в сектор С...... Същият е ....................на 
обособен/необособен като жилищен имот по документи. Постоянният адрес съвпада/не съвпада с адреса в нот. акт /друг документ за собственост/ договора 

за наем. 
                               Длъжностно лице: .................... .................................. 

                             /дата, фамилия и подпис/ 
 
На основание чл. 71 и чл. 72 от НОДТСО, заявителят............ право на винетен стикер за ЛПП за....... подзона. Винетният стикер се издава за период от........., 

във връзка с чл............от НОДТСО. Мотиви за отказ за издаване на винетен стикер:.......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                Длъжностно лице: ................... ................................ 
                             /дата, фамилия и подпис/ 
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