Наредба за изменение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за
условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над
50 на сто намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с
трайни увреждания до 18-годишна възраст и до
завършване на средно образование, но не по-късно от
20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на
републиканските пътища (обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56 от 2011 г.; изм. с
Решение № 2847 от 2012 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 29 от
2012 г.; изм., бр. 54 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2014
г.)
Обн. - ДВ, бр. 50 от 17.06.2014 г.
Издадена от министърa на транспорта, информационните технологии
съобщенията и министъра на труда и социалната политика
Параграф единствен. Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДНЕВНИК

и

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 18годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20годишна възраст, които са получили една безплатна
годишна винетка на основание чл. 10в от Закона за пътищата
за месец:
/
г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ Община:
Област:
№ Име, презиме,
ЕГН Рег. Обем на Мощност Седемцифрен
Подпис
фамилия на
№ двигателя
на
номер на
на
собственика
двигателя предоставената лицето
(правоимащия съпруг,
винетка
ППС
когато е съпружеска
имуществена общност)
на МПС.
Име, презиме,
фамилия на
упълномощеното лице,
родител, член на
семейството на
роднини и близки,
приемен родител на
детето с трайно
увреждане
1.

2.
3.
"
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Данаил
Папазов
За министър на труда и социалната политика: Светлана Дянкова

