
Стр. 1 от 2URI 1706

ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
 
КОПИЕ:  
ДО ПЕЧАТНИЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

  
по чл. 11а от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа - талони за паркиране в 

зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата

От:
(наименование на физическото/юридическото лице)

ЕИК

Адрес за кореспонденция:

телефон за връзка: e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, 
  

Уведомявам Ви, че заявявам за отпечатване талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 
99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
 количество:  броя

 номинална стойност:  лева

 избрано място за отпечатване:
      (попълва се при отпечатване на ценните книжа в друга държава)

 други допълнителни изисквания:
      (попълва се при условия, че има такива)

Информирам Ви, че за заявените ценни книжа притежавам валидно Одобрение № У-ЦК-

от:  (когато е приложимо)

Заявявам желанието си копие от писмото поръчка да получа (попълва се при отпечатване на ценните книжа на 
територията на страната):

Чрез лицензиран пощенски оператор.

Лично, или чрез упълномощено от мен лице, в Центъра за административно обслужване на МФ.

По електронен път на електронна поща:

Приложение:  1. Копия на документите, с които се определят зоните за платено и безплатно паркиране и се   
  предоставя управлението на тези места /В случаите когато документите са представени с предходно 
  уведомление и не са променени, това се посочва в уведомлението и документите не се прилагат/ 
  2. макет/образец на талон за паркиране.

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:
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Приложение №  27 към чл. 90, ал. 1 
Стр.  от 
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  КОПИЕ: 
ДО ПЕЧАТНИЦА
УВЕДОМЛЕНИЕЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
 
по чл. 11а от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа - талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата
(наименование на физическото/юридическото лице)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
 
Уведомявам Ви, че заявявам за отпечатване талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
Ø         
 броя
Ø         
 лева
Ø         
						(попълва се при отпечатване на ценните книжа в друга държава)
Ø         
						(попълва се при условия, че има такива)
Информирам Ви, че за заявените ценни книжа притежавам валидно Одобрение
 (когато е приложимо)
Заявявам желанието си копие от писмото поръчка да получа (попълва се при отпечатване на ценните книжа на територията на страната):
Приложение:  1. Копия на документите, с които се определят зоните за платено и безплатно паркиране и се                                              предоставя управлението на тези места /В случаите когато документите са представени с предходно                   уведомление и не са променени, това се посочва в уведомлението и документите не се прилагат/                  2. макет/образец на талон за паркиране.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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