Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
От:

ЕГН/ЛНЧ

(трите имена и ЕГН на декларатора)

Настоящ адрес гр. (с.)

област

община

ж.к.

ул.
бл.

№
вх.

ет.

л.к.(л.п.) №

ап.

телефон:

изд. от

на

в качеството си на (вярното се отбелязва)
собственик
лице или семейство, отглеждащо дете с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно
образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
правоимащ съпруг, когато е съпружеска имуществена общност
пълномощник по силата на пълномощно
№

от

година

на

ЕГН/ЛНЧ

(трите имена и ЕГН на упълномощителя)

Постоянен адрес гр. (с.)

област

община

ж.к.

П.К.

ул.
бл.

№
вх.

ет.

ап.

телефон:

Желая да ми бъде издадена безплатна годишна електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа.
Декларирам:
Лек автомобил с ДК №

Марка:

модел:

№ на рама:

№ на двигател:

година на производство:

работен обем на двигателя, куб. см.

мощност: (kW/к.с.)

е:
Собственост, съгласно свидетелство за регистрация на моторното превозно средство на:
ЕГН/ЛНЧ
(записват се трите имена и ЕГН)
съпружеска имуществена общност:
ЕГН/ЛНЧ
(трите имена и ЕГН на правоимащия съпруг)
Имам сключена застраховка „Гражданска отговорност" от дата
URI 2198

Стр. 1 от 3

Декларирам, че към датата на подаване на декларацията съм:
родител

член на семейство на роднини и близки

приемен родител на детето с трайно увреждане

(вярното се отбелязва)
ЕГН/ЛНЧ

на

(собствено име, презиме и фамилия на детето и ЕГН)
№

/

на акта за раждане, издаден от

№

/

на Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”

или Решение №

съд за

на

настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето.
Декларирам, че е записано като ученик/ученичка в
гр./с.
(в случаите, когато детето е навършило 18 години, до навършване на 20 години, че е записано като ученик/
ученичка)
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
(Упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала” и се подписва на копието)

г.

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
№

г. - за справка.

от

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
№

г. - за справка.

от

Давам съгласие да бъдат проверени следните документи:
1. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК №

от

2. Свидетелството за регистрация на моторното превозно средство серия
3. Застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ №

г. - за справка.
№
от

Запази

Дата
Уникален номер на заявката:

Служи за уникално идентифициране на услугата при
Версия 1
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последващите действия по нейната обработка, заплащане и
доставка (генерира се автоматично при подписване)
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Заявление-декларацията е приета и проверена от:
(име, фамилия и длъжност)

Дата

Длъжностно лице
(подпис)
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