Идентификатор на услугата

Административен
регистър-2012
До Община Руен
АР-2012 ……../……20..…г.
вх. №
дата

Срок на изпълнение: 30 дни.
Дължима такса: Безплатно.

ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с
увреждания и използване на улеснения при паркиране
От .......................................................................................................................ЕГН ...............................
/ собствено, бащино, фамилно име на лицето с увреждане /
Адрес…......................................................................................................................................................
/ гр., жк, бул., ул., №, вх., ет., ап. /
телефон ................................................., факс: ........................................................................., електронна
поща............................................................;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание чл. 99а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и съобразена с изискванията
на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка98/376/ЕО на Съвета от 4
юни 1998г., желая да ми бъде издадена „Карта за паркиране за хора с увреждания”.
Прилагам следните документи:
 Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК (сверява се с оригинала при подаване на
документите);
 Актуална цветна снимка – 2 броя.
Известно ми е, че:
- картата е валидна само при присъствието на притежателя и, като водач или пътник, придружена с
решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК;
- картата се поставя на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че предната ѝ
страна да е ясно видима за проверка.
Декларирам, че към датата на настоящото Заявление:
Не притежавам предоставена от Община Руен карта за ползване на преференциално паркиране или
същата е с изтичащ срок.
При промяна в обстоятелствата, даващи право на ползване на тази карта, се задължавам в 7-дневен
срок да уведомя Община Руен и върна картата в „Информационен център и административно
обслужване”.
Съм съгласен личните ми данни да бъдат използвани за издаване на „Карта за паркиране за хора с
увреждания” съгласно чл.99а от ЗДвП.

*Известно ми е, че за неверни данни, посочени в тази декларация, нося наказателна
отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Моля, изберете начин, по който да Ви бъде предоставен издаденият индивидуален
административен акт:
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:............................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни
цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 като вътрешна куриерска пратка;
 като международна препоръчана пощенска пратка;
 Лично или
чрез упълномощено лице в Информационен център и административно
обслужване.
Декларирам, че давам съгласието си община Руен да обработва и съхранява личните ми данни
съгласно изискванията на ЗЗЛД за целите на предоставяне на заявената услуга.*

Дата: .......................
ден, месец, година

ЗАЯВИТЕЛ: ..........................
(подпис)

* Личните Ви данни, които ни представяте подлежат на специална защита и ние ще ги използваме законосъобразно
като гарантираме конфиденциалността на предоставената от Вас информация!

