Вх.№………................

ДО
КМЕТА НА РАЙОН „СЛАТИНА”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на фирмен тотем

От..........................................................................................в качеството на..........................................
/трите имена/
/управител, изп. директор, пълномощник/
На........................................................................................., с БУЛСТАТ / ЕИК....................................
/име на юридическо лице/ЕТ/
Адрес на управление: гр. /с./..........................., п.к..............,ж.к./бул./ул...............................................
............................................№..........., бл. №......., вх........, ет.........,ап........., телефон..............................
Уважаема/и г-жо/ г-н Кмет,
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за поставяне на ФИРМЕН ТОТЕМ
Върху общински терен от.......................кв. м., находящ се:..................................................................
За срок от ......................................................., считано от .....................................................................
/максимален срок 3 /три/ години/
/дата на поставяне на фирмения тотем/
Фирменият тотем обозначава местонахождението на ........................................................................
/вид на обекта/
С адрес: ....................................................................................................................................................
За фирмения тотем има одобрен проект и разрешение за поставяне №............................................
Издадено от ..............................................................................................................................................
Прилагам:
1. Одобрена проектна документация
2. Разрешение за поставяне.
3. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ /за юридически лица без
регистрация в търговския регистър/.
4. Нотариално заверено пълномощно/ при подаване на заявлението от пълномощник/.
Лице за връзка : ........................................................тел.:......................, мобилен:...............................
e-mail за получаване на кореспонденция:.............................................................................................
адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................
„Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на
Столична община. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД се събират и обработват за
нуждите на административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до
информация за личните Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация
само по реда и условия на закона. Непредставянето на лични данни, които се изискват от закон може да доведе до
прекратяване на производството.”

ПОДПИС:

Вх.№………................

ДО
КМЕТА НА РАЙОН „СЛАТИНА”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно - указателни табели /ФИУТ/

От..........................................................................................в качеството на..........................................
/трите имена/
/управител, изп. директор, пълномощник/
На........................................................................................., с БУЛСТАТ / ЕИК....................................
/име на юридическо лице /ЕТ/
Адрес на управление: гр. /с./..........................., п.к..............,ж.к./бул./ул...............................................
............................................№..........., бл. №......., вх......., ет.........,ап........., телефон..............................
Уважаема /и г-жо/ г-н Кмет,
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място чрез поставяне на ..........бр. ФИУТ
/максимален брой-6 бр./
по общински типов проект, поставена /и върху стълб /ове за улично осветление - общинска
собственост, свързана /и със стопанисвания от мен обект:....................................................................
/описва се вида на обекта/
С адрес:........................................................................................................................................................
/описва се адреса на обекта/
За времето от ................................г. до ...................................г./максимален срок 1/една/ година/
/дата/
/дата/
Размери на ФИУТ
едностранни ФИУТ
двустранни ФИУТ
...............мм./...............мм.
.......................бр.
........................бр.
Елементите ще бъдат поставени съгласно нормативните изисквания на Столична община.
Прилагам:
1. Номериран списък на местата за поставяне на ФИУТ и указване дали ФИУТ е
едностранна или двустранна.
2. Местоположение /я /копие/ я от карта на гр. София с отбелязано местоположение,
номерирано съгласно списъка/.
3. Визуализация /снимка отделно за всяко място, номерирана съгласно списъка/.
4. Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ – 2 бр.
5. Декларация по чл. 33б, ал.3.
6. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ /за юридически лица без
регистрация в търговския регистър/.
7. Нотариално заверено пълномощно/ при подаване на заявлението от пълномощник/.
Лице за връзка : ........................................................тел.:......................, мобилен:...............................
e-mail за получаване на кореспонденция:.............................................................................................
адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................
„Столична община е Администратор на лични данни с идентификационен номер 52258 и представител кмета на Столична
община. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД се събират и обработват за нуждите на
административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви
данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и условия на закона.
Непредставянето на лични данни, които се изискват от закон може да доведе до прекратяване на производството.”

ПОДПИС:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/та.....................................................................................................................................
/трите имена/
в качеството си на...................................................................на..................................................................
/управител, изп. директор/
/име на юридическото лице/ ЕТ/
с БУЛСТАТ/ЕИК ................................., адрес на управление: гр./с./.............................., п.к..................
ж.к./бул./ул......................................................................№.............., бл. №..........., вх............, ет.............,
ап..............., телефон......................................, ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат съм с пълното съдържание на общинския типов проект на фирмена
информационно - указателна табела по чл. 52 от Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната
дейност на територията на Столична община /приета с Решение № 717 по Протокол № 71
от 06.11.2014г. на Столичен общински съвет/.
2. Задължавам се да изработя и поставя всички фирмени информационно - указателни табели
в съответствие с общинския типов проект и издаденото Разрешение за ползване на място.
Известно ми е, че нося отговорност за деклариране на неверни данни.

Дата.....................................

ДЕКЛАРАТОР:

