ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Срок за изпълнение:
Експресна Бърза Обикновена - 14 дни

ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА
МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ
СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ ПО ЧЛ. 99 А ОТ
ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И
ПО ЧЛ. 29 Б ОТ НАРЕДБА № 1 ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСНОСТТА НА
ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Такса:
Без такса - х
Експресна Бърза Обикновена Служебна -

Изпълнител: Дирекция „Административно правно
обслужване“

Становище на комисията………………………………...
Дата на издаване на картата……………………………..
Номер на картата………………………….
Срок на валидност на картата…………………...
Попълва се служебно
ЗАЯВЛЕНИЕ
Данни на кандидата:……………………………………………….........................................
( имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)
EГН…………………, лична карта №………………, изд. на…………..от……………........
Постоянен адрес:……………………………………………………………………………….
/ж.к., ул., блок, вход, ет., ап./
Тел./GSM……………………………………………………

Данни за законния представител или пълномощника:
………………………………………………………………………………………………….
(имена на законния представител)
ЕГН…………………, лична карта №………………, изд. на…………..от…………….......
адрес…………………...……………………………………………………………………….
/ж.к., ул., блок, вход, ет., ап./
Заявявам искане да ми бъде издадена карта за паркиране на местата, определени за
превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при
паркиране.
ДЕКЛАРИРАМ:
С трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане съм……………..%
(с определена чужда помощ / без чужда помощ), съгласно ЕР НА ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК
№……………………../…………………….г. със срок до ………………………………...
Прилагам следните документи:
1.Лична карта
2.Удостоверение за раждане (за малолетни и непълнолетни) – копие и оригинал
(за сверяване);
3.Акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);
4.Решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);
5.Регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) копие и оригинал (за сверяване);
6.Актуална цветна снимка;
7.Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай, че заявлението не се
подава от лицето с увреждания.
При промяна в декларираните обстоятелствата, даващи право на тази карта, се
задължавам да Ви уведомя в 3-дневен срок от настъпването им. Известно ми е, че за
декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

ДАТА НА ПОДАВАНЕ:

ДЕКЛАРАТОР:

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:
„Център за услуги на гражданите“ тел: 07142-2308
гр. Костенец, ул. Иван Вазов 2; Общинска администрация – Костенец, п.к. 2030

