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ДО:
КМЕТА НА
ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ
За издаване на карта за безплатно паркиране на места, определени за превозни средства,
обслужващи хора с увреждания
От…………………………………………………………………………………………………………….
/собствено, бащино и фамилно име на лицето с увреждане/
ЕГН:…………………………………………

Телефон за контакт:……………………………………..

Местоживеене:
Адрес:………………………………………ул…………………………………………………..№………
Упълномощено лице /придружител/
……………………………………………………………………………………………………………….
/собствено, бащино и фамилно име/
ЕГН:……………………………………….

Телефон за връзка:……………………………

Г-Н КМЕТЕ,
На основание чл.99а от Закона за движение по пътищата, желая да ми бъде издадена Карта за
безплатно паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хората с
увреждания.
Притежавам / не притежавам/ МПС с марка………………………….........рег.№……………………...
Прилагам следните документи:
1.Копие от решение от ТЕЛК/ НЕЛК за освидетелстване на трайна намалена работоспособност
/резултат на анатомично, физиологично или психично трайно увреждане, е с трайна намалени
възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек и за което
органите на медицинска експертиза са установили степен намалена работоспособност или са
определили вид и степен на трайно увреждане 50 и над 50 на сто/
2. Копие на Лична карта
3. Оригинална цветна снимка.
4. Копие от Голям Талон на превозното средство, обслужващо лице с увреждане.
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5. Копие от нотариално заверено пълномощно и копие от лична карта на упълномощеното лице, в
случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждане /за деца от неговия родител/ сверява се с
оригинала при подаване на документи/.

Известно ми е, че:

- Картата е валидна само при присъствието на притежателя и като водач или пътник,
придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК
- Картата се поставя на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че
предната и страна да е ясно видима за проверка
- В случай на неправомерно използване – картата се отнема за срок от една година

Дата:…………………………

Заявител……………………………

