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НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГТП
I. Необходими документи за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства (Чл. 30. (1) от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г.):
1. Свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на
свидетелството за регистрация (част I е големият талон; В новият малък талон липсва номер на двигател и не може да замести
големият талон);
2. Документ за платен данък върху превозното средство, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС или
документ, че е освободено от данък (до 31 март може да се представи данък за предходната година; до 30 юни може да се
представи платен данък за първото полугодие; от 01 юли се представя данък за цялата година); документът трябва да е
обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3;
3. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
4. Предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв - представя се за издаване на нов сертификат.
II.Необходими документи за извършване на първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която
позволява работата на двигателя с ВНГ (пропан - бутан) или СПГ (метан) (Чл. 30. (3) от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г.):
1. Свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на
свидетелството за регистрация (част I е големият талон; В новият малък талон липсва номер на двигател и не може да замести
големият талон);
2. Документ за платен данък върху превозното средство, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС или
документ, че е освободено от данък (до 31 март може да се представи данък за предходната година; до 30 юни може да се
представи платен данък за първото полугодие; от 01 юли се представя данък за цялата година); документът трябва да е
обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3;
3. Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
4. Протокол за извършен монтаж уредба за ВНГ (пропан - бутан) или СПГ (метан) по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.
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