УСЛУГА № 2069
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:
 "Център за информация и услуги на гражданите" - стая 110 в сградата на Община
Севлиево, пл. „Свобода“ № 1 тел. 0675/396 122
Място на предоставяне на услугата:
 Дирекция „Териториално и селищно устройство”
Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:
 Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници – чл.24
Необходими документи:
 Попълнено Заявление;
 Удостоверение за регистрация №..................../........................г.;
 Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
 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 (приложение №
6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
 Копия от удостоверенията “ водач на лек таксиметров автомобил”;
 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;
 Квитанция за внесена такса за ползуване на общинско място (местостоянка) и
холограмен стикер - комплект.
Такса на административната услуга:
 обикновена услуга:
- 3.00 лв.
 такса местостоянка:
- 120.00 лв.
 холограмен стикер /комплект/:
- 14.00 лв.

Код за вида плащане 448001
Код за вида плащане 448008
Код за вида плащане 448001

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
 обикновена услуга: 30 дни
Срок на действие на индивидуалния административен акт:
 три години, съгласно Решение № 187/12.08.2014г. на Общински съвет – Севлиево,
във връзка с чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилния превоз
Начин на плащане:
 На гише в Центъра за информация и услуги на гражданите
 По банкова сметка:
 IBAN: BG09IORT81278400000100
 BIC: IORTBGSF
 „ИНВЕСТБАНК”АД - финансов център Севлиево
 Код за вида плащане: 448007

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Вх.№ …………………
Дата. …………20..….г.
Услуга № 2069
Срок за изпълнение:
30 дни
Такса услуга: 3.00 лв.
Местостоянка: 120лв.
Холограмен стикер
/комплект/: 14 лв.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Изпълнител: Дирекция „Териториално и селищно
устройство”

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………………………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
Постоянен адрес гр./с/.………………………….. ул.. ……………………..………. № ……
ЕГН……………………………..Телефон……………………………………………………..
Фирма.....................................................................Булстат........................................................
Моля, да ми бъде издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници на територията на Община Севлиево
с............бр. автомобил/и с рег.№..........................................................................
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за регистрация №..................../........................г.;
2. Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител;
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 (приложение №
6В към чл. 8, ал. 8, т. 3 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
4. Копия от удостоверенията “ 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. Квитанция за внесена такса за ползуване на общинско място (местостоянка) и
холограмен стикер - комплект.

Дата:……………

Подпис: …………………….

Приел заявлението: …………….

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ
в "Център за информация и услуги на гражданите" - стая 110 в сградата на Община
Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, 5400 гр. Севлиево, тел. 0675/396 122

