Приложение №1 към заповед №………………………………./…………………………г.

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ „ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С
УВРЕЖДАНИЯ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“
ЗАЯВЛЕНИЕ
Данни на кандидата: ...................................................................................... .....................................................,
(имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

ЕГН......................... ......, лична карта №: ..... .............., изд. на:....................., от ...........................................
постоянен адрес: гр............................, ж.к ............... ............................................................, ул
................................................. ...................................................., бл..........., вх..........., ет.........., ап..............
тел........................................
настоящ адрес: гр............................, ж.к........................................................., ул ..............................................,
бл..........., вх..........., ет.........., ап..............
Данни на законния представител или пълномощника:...................................................................................
(имена на законния представител или пълномощника)

ЕГН......................... ......, лична карта №: ..... .............., изд. на:....................., от ...........................................
постоянен адрес: гр............................, ж.к ............... ............................................................, ул
................................................. ...................................................., бл..........., вх..........., ет.........., ап..............
тел........................................
настоящ адрес: гр............................, ж.к........................................................., ул ..............................................,
бл..........., вх..........., ет.........., ап..............
Данни за работодателя на кандидата: ........................................................................................................................................................................
/наименование на организацията/
........................................................................................................................................................................................
/седалище, адрес, ЕИК/

........................................................................................................................................................................................
/телефон, e-mail/

В качеството ми на Работодател на ....................................................................................................................,
(имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

декларирам, че лицето:
работи в ........................................................................................................................,считано от...................

с адрес по месторабота.......................................................................................................................................
/описва се точно адреса по месторабота, за който се подава заявлението/

като .......................................................................................................................................................................
/длъжност/

по...........................................................................................................................................................................
/трудово, служебно правоотношение, др./

по...........................................................................................................................................................................
/срочно правоотношение за срок до...., безсрочно правоотношение/

на...........................................................................................................................................................................
/пълно, непълно - ...... часа работно време, от.... до...../

Работодател: ...............................................................................................................................................................
/имена, длъжност, подпис, печат на работодател/

Заявявам желанието си да ми бъде предоставено право на безплатно паркиране в рамките на
работното време на ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в
близост до сградата по месторабота.

ДЕКЛАРИРАМ:
С трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане съм ..........................................%
(с определена чужда помощ /без чужда помощ), съгласно ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №
....................................../...............................г. със до срок до ............................................
При промяна на обстоятелствата, касаещи правото на безплатно паркиране в рамките на работното
време на ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, в близост до
сградата по месторабота, се задължавам да Ви уведомя писмено в 14-дневен срок от настъпването
им.
Приложения:
1. лична карта – за българските граждани, документ за самоличност или за пребиваване по чл.4, ал.2 и 3 от Закона за българските

лични документи-за чуждите граждани и удостоверение за настоящ адрес, издадено от районната администрация /когато е различен
от постоянния/- оригинал (за сверяване);
2.акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
3.удостоверение за раждане (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
4. карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата, актуална към датата на подаване на
заявлението и на предоставяне на правото – копие и оригинал (за сверяване);
5.валидно решение на ТЕКЛ/НЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);
6.регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване);
7.актуален трудов договор или заповед за назначаване от работодателя – орган по назначаването, в които изрично е посочено
работното време и адреса на местоработата;
8. декларация по образец, утвърден от кмета на Столична община;
9. нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник (ако е приложимо) - оригинал (за сверяване);
10........................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:
Че не притежавам собствен или нает гараж или паркомясто, както и не ползвам паркомясто в
режим „Служебен абонамент“ в и до сградата по месторабота.

ДАТА НА ПОДАВАНЕ: ........................

ДЕКЛАРАТОР: ................................
/подпис на кандидат/

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА:
 Лицето отговаря на критериите и условията по чл.90а на НОДТСО
 Лицето не отговаря на критериите и условията по чл.90а на НОДТСО, както следва - ......................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: ДА СЕ ........................................... ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВОТО НА
БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ В РАМКИТЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ППС ВЪРХУ СПЕЦИАЛНО
ОПРЕДЕЛЕНО И СИГНАЛИЗИРАНО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ МЯСТО, В БЛИЗОСТ ДО СГРАДАТА ПО
МЕСТОРАБОТА НА ЛИЦЕТО.

