
Образец  

 

Заявление 

за промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно 
регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е 

регистрирано, или неговата категория по реда на чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата 
 

 
от  …………………………………………………………………………............................................................... 

(три имена на заявителя) 

 

адрес : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

В качеството ми на собственик/ползвател на пътно превозно средство (ППС) с регистрационен 

номер:………..……………………….. и закупена за него електронна винетка с идентификационен номер 

№:………………………………………...., валидирана в Електронната система за таксуване, с държава 

на регистрация…………………………………… и категория на ППС………………………..…., декларирам 

                   (автомобил или ремарке) 

че е допусната техническа грешка при деклариране на данни относно 

……………………………………………………………………………………………………….……………………. 
(Вписва се видът на допуснатата техническа грешка – регистрационен номер, държава на регистрация, категория на ППС, както 

и точно изписване на грешката във вида, в който е направена при закупуване на е-винетката.) 

 

Към заявлението прилагам: 

1. Документи, определящи обстоятелства за корекция на регистрационен номер, държава на 

регистриране, категория на ППС: 

• Свидетелство за регистрация на ППС / Разписка за закупена електронна винетка (препоръчително, с 

цел по-бърза обработка на заявлението); 

• Пълномощно (в случай, че заявлението не се подава от собственик или ползвател на ППС); 
 

Електронен адрес за обратна връзка със заявителя: ………………………………………………………………………. 
                                                                                                                 (вписва се при електронно подаване на заявлението) 

 

Актуален телефонен номер за обратна връзка със заявителя : ………………………..……………………………….. 

В случай че има Вх. № на заявление по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредбата (пререгистрация), следва да се 

изпише тук:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията 

и има срок на валидност до изтичане на срока на валидност на първоначално издадената. За извършената 

промяна ще бъдете уведомени на посочения от Вас електронен адрес или телефонен номер, като това 

обстоятелство може да бъде проверено и на https://check.bgtoll.bg/#/. Регистрираните нарушения от 

електронната система за събиране на пътни такси преди момента на корекцията, не могат да 

бъдат анулирани. 

 

Подпис  на заявителя*: 

        /…………………………………………….………………………. / 
                                                                                             (Име и фамилия) 

Дата:   ……………………………. 

Място за подаване :  ЦУ на АПИ    /     ОПУ гр. ……………………………………….     /   по електронен път 
                                                  (вярното се подчертава) 


