Вх.№……………………/……………….г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ОП „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА“
ОБЩИНА ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за режим на платено паркиране на ППС „Служебен абонамент“
на основание чл.30 от НОДТОВ
От ................................................................................ с ЕГН: ....................................
(трите имена на заявителя)

В качеството си на …..........................……………… на ……………..................………………………………
(собственик/управител/представляващ)

(наименование на предприятие, организация)

ЕИК: …….....................………….. със седалище и адрес на управление: гр………….........…………,
....................................................................................................................................
(ж.к./бул./ул./пл., №, бл., вх., ет., ап.)

телeфон: ….......…………………. , e-mail:.....................@...................

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено разрешение за режим на платено
паркиране

„Служебен

абонамент“

за

ползване

на

имот-общинска

собственост,

за

обособяване на ………….бр. служебни паркинг места, намиращи се в гр.Варна, ул./бул.
.............................
.........................................................................................................................……………
С настоящото заявление декларирам , че имотът , намиращ се на посочения адрес
НЕ Е ЖИЛИЩЕН и същия използвам като .......................................................
(собственик,ползвател и/или наемател)

Желая да бъда уведомен за резултата, по един от следните начини:
□ телефон/ □ адрес / □ електрона поща
/отбелязва се предпочитания начин на уведомяване/

Към заявлението представям следните документи:
1. Копие на нотариален акт за собственост или договор за наем удостоверяващ, че
заявителя ползва обекта, находящ се в сградата, в близост до която ще бъдат
разположени паркоместата;

Уведомен съм, че: Паркинг местата се отдават само на посочения адрес или съвсем
близко до обекта; Режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ е валиден в
работни дни от 9:00 до 19:00 часа, за което се заплаща за едно паркинг място: зона
„Център“-350 лв.на месец с вкл.ДДС или 3850лв. с вкл.ДДС за 12 месеца, зона „Широк
Център“-300 лв.на месец с вкл.ДДС или 3300лв. с вкл.ДДС за 12 месеца;Временно
закриване на
места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент“,с цел
провеждане на
заявени по съответния ред в Община Варна мероприятия от частен
характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19:00
часа, но не по късно от 9:00 часа, със Заповед на Кмета на Община Варна.
Временно ограничаване на паркирането на местата в режим "Служебен абонамент”, с
цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Варна мероприятия в работни
дни, се допуска със Заповед на Кмета на Община Варна.
За невярно декларирани данни и/или представени документи с невярно съдържание,
нося отговорност по чл. 313 от НК.
/Попълва се от упълномощеното лице/
Чрез
...........................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на гражданина)
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер ..................................................
Данни от документа за самоличност на пълномощника:
Лична карта номер ........................................, издадена на ...................................
от ............................................., пълномощно № .................................................
заверено на ...................................... от .............................................................
(нотариус или нотариална кантора)

□ Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното
обслужване.

С уважение:
…………………………………………..
(име,фамилия и подпис)
Дата:....................г.
Гр. Варна

