ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Срок за изпълнение:

Експресна Бърза Обикновена – 14 дни

Такса:

Без такса Експресна Бърза Обикновена - 35.00 лв.
Служебна –

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЧЛ.
24 А ОТ ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ
ПРЕВОЗИ И ЧЛ. 24, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 34 ОТ 6
ДЕКЕМВРИ 1999Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
НА ПЪТНИЦИ
Изпълнител: Дирекция „Административно правно
обслужване“

ЗАЯВЛЕНИЕ
От .............................................................................................................................................
/наименование на фирмата – превозвач и нейния ръководител /
…………………………………………………………………………………………………...
община ………………………………………….………………………………………………
адрес…………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................
/местонахождение и адрес на фирмата – превозвач, тел./
Регистриран съм по Търговския закон, разполагам с ….. бр. собствени и ……
бр. наети автомобили.
Моля, да ми бъде издадено Разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници на територията на Община Костенец, с .......... бр. леки автомобили:
.................................. и водачи……………………………………………………………….....
Срок на валидност на Разрешението от ………………… до ……………………………….

Прилагам следните документи:
1.Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
2. Списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства.
3. Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на
картата за допълнителен преглед съгласно изискванията на Наредба № Н- 32/2011г.
4. Копие от удостоверение водач на лек таксиметров автомобил.
5. Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и
осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния
процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.
6. Удостоверение за липса на задължения към община Костенец (документът се
изисква по служебен път).

Дата: .................

Заявител: ……………………..
/ подпис, печат /

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:
„Център за услуги на гражданите“ тел: 07142-2308
гр. Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2; Общинска администрация – Костенец, п.к. 2030

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
- Заявление
Необходими документи, които се прилагат към заявлението:
1. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
2. Списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства.
3. Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на
картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил.
4. Копие от удостоверение водач на лек таксиметров автомобил.
5. Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и
осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния
процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.
6. Удостоверение за липса на задължения към община Костенец (документът се
изисква по служебен път).

-

В 14 – дневен срок за издаване от подаване на заявлението.
Такса – 35.00 лв. - според Наредба за определянето и администрирането на
местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец.
Разрешението се издава според Закона за автомобилните превози и Наредба
№ 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не
по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението.
Разрешението се получава лично от лицето подало Заявлението в „Центъра
за услуги на гражданите” – ет.1 в сградата на Общинска администрация –
Костенец или от друго лице с изрично пълномощно.

