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1  К.М.С. Запитване относно изсичане на дървета по поречието на р. Росица (от моста на реката за В. Търново до  поречието на реката под магазин Била). 

1. В чия собственост (държавна, общинска, частна) попадат изсечените  дървета? Желае да получи копия от документите за собственост. 

2. С чие разрешение (институция) са изсечени дърветата? Желае да получи документите с които е дадено разрешението. 

3. Провеждан ли е търг за добиване на дървесината, на коя дата (година) и коя е фирмата изпълнител?

4. Колко броя дървета и какви видове са изсечени?

5. Какво количество дървесина е добита и по какъв начин ще бъде продадена? 

6. За чия сметка ще бъде възстановена разрушената ограда на парк Казармите в района под магазин Била?

по ел. поща             РД-05-10.1/18.01.2022 г. Решение № 1/31.01.2022 г. 

2  Е.М.Д. Информация за обявения конкурс  за ръководител на звено "Общински инспекторат", за броя кандидати подали документи, брой недопуснати до 

събеседване  и по какви причини, брой допуснати до събеседване и класиране на кандидатите. Информация за състава на комисията. 

по ел. поща       РД-05-10.2/01.02.2022 г. Решение № 2/15.02.2022 г. 

3    П.Т.И. 1. Колко тона строителни отпадъци, генерирани на територията на община Ловеч, са приети в Регионалното депо за отпадъци в гр. Севлиево, за периода 

01.01.2020 г. - 23.02.2022 г.?

по ел. поща    РД-05-10.3/23.02.2022 г. Решение № 3/07.03.2022 г. 

4 Е.М.Д. 1. Къде (страница, документ или друго) може да се види броят и местоположението на дърветата в гр. Севлиево през годините и актуално състояние към 

днешна дата?                                                                                                                                                                                                                                              2. Колко дървета, 

от кои видове и по какви причини са отсечени през последните десет години? Настоява справката да бъде по вид, местоположение, разрешително за отсичане 

и протокол, удостоверяващ експертна оценка на наложителността от премахване на дървото?                                                          3. Колко дървета са били 

окастрени за последните десет години в гр. Севлиево? Настоява справката да бъде по вид, местоположение, разрешително или протокол от експертно мнение 

за необходимостта от премахване или коригиране на дървесната корона.                                                                                       4. Колко дървета са били премахнати 

напълно след кастрене?                                                                       

по ел. поща    РД-05-10.4/04.04.2022 г. Решение № 4/18.04.2022 г. 

5  Г.Щ. Информация относно работата на Община Севлиево, както и на приюта за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

общината.  

1. Брой кастрирани кучета за периода 2019 г., 2020 г., 2021 г.? Както и колко от тях са мъжки и женски?

2. Брой осиновени кучета за периода 2019 г., 2020 г., 2021 г.?

3. Брой на лекуваните кучета през периода 2019 г., 2020 г., 2021 г.?

4. Брой на починали кучета за същия период? Колко от тях са починали в приюта? Колко са починали след някакъв вид интервенция?

5. Изразходвани средства за изхранване и обработка на преминалите кучета за периода 2019 г., 2020 г., 2021 г.? 

6. Изразходвани средства за консумативи, гориво, заплати на персонала за периода 2019 г., 2020 г., 2021 г.? 

7. Извършени ли са мероприятия информиращи гражданите за правата и задълженията, които имат като собственици на кучета? 

8. Колко са регистрираните домашни любимци в общинския регистър? 

9. Извършено ли е преброяване на домашните, дворните и улични кучета? Кога е било последното такова? Какъв е бил резултата в цифри? 

10. Общината има ли сключени договори и/или споразумения с клиники и организации с цел подобряване работата на приюта? 

11. С какво работно време е приюта и има ли възможност гражданите да го посетят след 17 часа, както и в почивните дни? Ако да, тази информация обявена 

ли е някъде или може да бъде получена само на място в приюта? 

12. Търсят ли се дарители, както и доброволци с цел подобряване работата на приюта, условията за кучетата и материално-техническата база?

по ел. поща    РД-05-10.5/18.04.2022 г. Решение № 5/03.05.2022 г. 

6  К.Ч.К. Да се предостави информация във форма на копия на хартиен носител, достъп до съществуващите вътрешни правила за достъп до обществена информация 

на Общината, включително реда и сроковете за регистриране на заявленията, подадени по електронен път, на електронна поща и чрез Платформата за достъп 

до обществена информация.  Иска се всякакъв вид комуникация по повод настоящото заявление, включително информация къде и кога може да получи 

документа и решението по заявлението. 

по ел. поща    РД-05-10.6/21.04.2022 г. Решение № 6/04.05.2022 г. 

7 Е.М.Д. Да се осигури достъп до картотеката на намиращите се в регулационните граници на гр. Севлиево дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 

години, дърветата с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти независимо от възрастта им, която община Севлиево е задължена 

да поддържа съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, издадена от министъра на териториалното 

развитие и строителство (1993 г.). Да се предостави достъп до паспортите на картотекираните дървета и храсти.  Да се предостави информация, кое е 

длъжностното лице, определено със заповед, да поддържа публичния регистър на озеленените площи и дълготрайната декоративна растителност.  Да получи 

копие на разрешителните на кмета на община Севлиево, въз основа на които са премахнати дървета в града във връзка с ремонт на тротоари или улици през 

последните десет години. 

по ел. поща    РД-05-10.7/26.04.2022 г. Решение № 8/09.05.2022 г.

8  Е.М.Д. Предоставяне на копие от санитарната експертиза за дърво - вид платан, намиращо се в близост до детска площадка на ул. „Мара Гидик“ в гр. Севлиево.  

Желае да получи копие и от разрешителното на Кмета на община Севлиево за кастренето на същото дърво, издадено на основание експертната оценка.  Също 

така и копие от експертните становища и разрешителните за отсичането на дърветата - три броя, вид платан, на ул. „Никола Д.  Петков“, пред бившия 

хлебозавод в гр.  Севлиево.                                                                                                                                                                                                                                                             

по ел. поща    РД-05-10.8/26.04.2022 г. Решение № 7/09.05.2022 г.

9  К.В.К Информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 г.  по дела срещу решения по ЗДОИ на община Севлиево, като се искат следните 

данни:                                                                                                                                                                                                                                               1. В колко случая съдът е 

потвърдил решението по ЗДОИ?                                                                                                                                                                        2. В колко случая съдът е уважил 

жалбата?                                                                                                                                                                                                 3. В колко случая съдът частично е потвърдил 

решението по ЗДОИ и частично е уважил жалбата?                                                                                                   4. В колко случая съдът е присъдил разноски на 

администрацията?                                                                                                                                                                    5. В колко случая съдът е присъдил разноски на 

жалбоподателя?  

по ел. поща    РД-05-10.9/11.05.2022 г. Решение № 9/17.05.2022 г.

10 Е.М.Д. Искане на информация относно:                                                                                                                                                                                                                   1. Копие от 

заповед за назначаване на комисия за одобряване на терени за обезвреждане на животински продукти по чл. 3, ал. 2 от Наредба 3/27.01.2021 г.  за условията 

и реда за обезвреждане на животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите регистрирани в ОДБХ. 

2. Копие от протокол от проверка на място и по документи на въпросната комисия за определяне на място за трупна траншея в землището на с. Млечево, общ. 

Севлиево. 

3. Копие от документа за използваните материали за хидроизолация на дъното и стените на трупна траншея в землището на с. Млечево, общ.  Севлиево 

съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от  Наредба 3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на животински продукти и на продукти, получени от тях, извън 

обектите регистрирани в ОДБХ. 

4. Копие от  заповедта за одобряване на терен за обезвреждане на животински продукти и на продукти, получени от тях, в землището на с. Млечево, общ. 

Севлиево, въз основа на която в седмицата от 9 до 14 май в землището на с. Млечево са загробени животински продукти. 

по ел. поща    РД-05-10.10/16.05.2022 г. Решение № 10/30.05.2022 г.

11 И.П.И. Информация относно размера на избрани данъци и такси, както и за други аспекти от работата на поверената ни администрация, попълвайки приложения 

въпросник. 

по ел. поща    РД-05-10.11/17.06.2022 г. Решение № 11/23.06.2022 г. 

12 В.И.Г. Предоставяне на целия набор от документи за общински път № 1169 гр. Севлиево - с. Крушево. по ел. поща    РД-05-10.12/30.06.2022 г. Решение № 12/08.08.2022 г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2022 Г. 



13 М.С. Предоставяне на информация относно всички сделки на държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в РБ, 

публично - правните субекти с отпадъци от черни и цветни метали, сключени чрез Софийска стокова борса от началото на декември 2021 г. до днес. 

система за електронен обмен на 

съобщенията

РД-05-10.13/04.07.2022 г.  РД-05-10.13-[1]/15.07.2022 г. 

15 Е.М.Д. Искане на информация относно:                                                                                                                                                                                                                  1. На коя дата е 

монтиран знак за ограничаване движението на МПС над 7.5 т. на пътя към махала Баева ливада, с. Млечево, общ. Севлиево и на какво основание?

2. На коя дата е премахнат същият пътен знак и на какво основание?

3. Съгласувано ли е поставянето, респективно премахването на пътния знак, за който се иска информация в т. 1 и т. 2 от настоящото заявление и с кои органи 

или институции?

4. Извършван ли е анализ, оглед, проверка или друго на пътя към махала Баева ливада, предвид възможността да поеме товарни автомобили над 7.5 т.? Ако 

да, желае да получи копие от протокол, удостоверяващ заключението на проверяващите (в случай, че проверка е имало).  

5. Моли за информация кога за последно е правен основен ремонт на пътя към махала Баева ливада. Моли също за информация кога са извършвани частични 

ремонтни дейности на същия път. 

по ел. поща   РД-05-10.15/11.07.2022 г. Решение № 14/25.07.2022 г. 

16 СНЦ Т.К.Б Информация относно:                                                                                                                                                                                                                                      1. Какъв е 

размерът на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за 2022 г. за територията на общината? Каква методика, анализ, принцип и др. са използвани при 

неговото определяне?                                                                                                                                                                                                          2. Какъв е определеният, 

съгласно чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, брой на таксиметрови автомобили, работещи на територията на 

общината? Каква методика, анализ и други са използвани при определянето му и по какъв начин се извършва разпределението на определения общ брой на 

автомобилите между регистрираните търговци?

3. Какви са приетите минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег към 01.07.2022 г.  на територията на 

общината? Каква методика, анализ и др.  са използвани при определянето им?

4. Данните за длъжностните лица, които са определени със заповед на кмета на общината, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба № 43/06.12.1999 г.  за таксиметров 

превоз на пътници, да оперират с регистъра по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози – име, длъжност, телефонен номер и електронна поща. 

по ел. поща   РД-05-10.16/18.07.2022 г. Решение № 13/20.07.2022 г. 

17 Д.Х.И. Предоставяне на информация относно издадено Разрешение за строеж № 71/26.09.1994 г.  от Община Севлиево, както и достъп до преписката по издаване на 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация  въз основа на цитираното разрешение за строеж за имот в гр. Севлиево, съставляващ: магазин за нехранителни 

стоки със застроена площ от 139,11 кв. м. 

по ел. поща   РД-05-10.17/03.08.2022 г. Решение № 15/31.08.2022 г. 

18 Е.М.Д. Информация относно:                                                                                                                                                                                                                                      1. Месечните 

възнаграждения, изплатени на общинските съветници от Общински съвет Севлиево, за периода от ноември 2019 г. (от встъпването им в правомощия) до 

получаването на настоящото заявление. Моли справката да бъде по месеци. 

2. Размерът на осигурителните вноски, начислени и внесени върху възнагражденията на общинските съветници за сметка на бюджета, съгласно Кодекса за 

социално осигуряване. 

3. Заплатите на кмета на община Севлиево и всеки от четиримата му заместници от встъпването в правомощия на кмета и назначаването на неговите 

заместници до получаването на настоящото заявление.  Когато заплатите за определен период не са променяни, да бъде посочен само размерът и периода, 

не желая тази справка да бъде по месеци. 

по ел. поща   РД-05-10.18/08.09.2022 г. Решение № 16/23.09.2022 г. 

19 П.Т.З. Заявителят желае да му бъде предоставена следната информация, както следва:

1. Колко лева е общо внесеното от Общината в полза на държавния бюджет по смисъла на чл. 17 и чл. 163а от ЗДДС 20% ДДС, начислено върху дейностите по 

чл. 62 от ЗМДТ по отделно, за всяка една от последните 6 години, считано от 01.01.2017 г. - 30.09.2022 г.?

2. Дали налогът от 20% ДДС върху дейностите по чл. 62 от ЗМДТ е включен или не е включен в разходно-оправдателната план сметка за такса битови отпадъци 

(ТБО) за всяка една от годините 2017 г. - 2022 г.?

3. Колко лева е общо внесеното от Общината в полза на държавния бюджет 20% ДДС, начислено върху или инкорпорирано в таксите по чл. 72 от ЗМДТ по 

отделно за всяка една от последните 6 години, считано от 01.01.2017 г. - 30.09.2022 г.?

Информацията му е необходима, за да сравни практиката на Общината с практиката на други общини, дали се нарушава чл.  3, ал.  5 от ЗДДС, в случай на 

неправомерно събиране от задължените лица с ТБО и внасяне на недължимо 20% ДДС върху дейностите по чл.  62 от ЗМДТ и по таксите по чл.  72 от ЗМДТ в 

полза на държавния бюджет.  

Позовава се на административни дела  № 9424 и 2831/2021 г.  на ВАС, по които община Карлово е „нанесла два нокаута“ на НАП чрез отмяна на ревизионни 

актове. 

по ел. поща   РД-05-10.19/25.10.2022 г. Решение № 17/08.11.2022 г. 

Решение № 18/08.12.2022 г. 

 система за електронен обмен на 

съобщенията

РД-05-10.14/08.07.2022 г.  РД-05-10.14-[1]/20.07.2022 г. Предоставяне на информация относно всички сделки на държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в РБ, 

публично-правните субекти с отпадъци от черни и цветни метали, които не са сключени чрез Софийска стокова борса от началото на декември 2021 г.  до днес. 

14 М.С. 

20

по ел. поща   Заявителят желая да му бъде предоставена наличната в Общинска администрация информация относно:

1. Какъв е броя на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на таксиметров превоз към 01.11.2022 г. ?

1.1. Каква е таксата за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и 

принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а 

на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен 

разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

1.2. Каква е таксата за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация на търговец за извършване на таксиметров превоз на пътници? При определяне 

на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

1.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

1.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

1.5.  Какъв е броя на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на таксиметров превоз, вписани в регистъра по чл. 12, ал.  4 от 

Закона за автомобилните превози, които не отговарят на изискванията по чл. 12, ал. 2 от същия закон и каква е причината, поради която не са заличени от 

него?

1.6. Получавани ли са указания от страна на ИА “Автомобилна администрация” за служебно отписване от регистъра на търговци, регистрирани на територията 

на общината, които не отговарят на изискванията по чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози?

2. Какъв е броя на автомобилите, вписани в списъците към удостоверенията на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на 

таксиметров превоз към 01.11.2022 г. ?

2.1. Каква е таксата за вписване на превозно средство в списъка към удостоверението за регистрация на търговец за извършването на таксиметров превоз на 

пътници? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е 

“Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

2.2. Каква е таксата за отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация на търговец за извършването на таксиметров превоз на 

пътници? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е 

“Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

2.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

2.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

2.5. В регистъра по чл. 12, ал.  4 от Закона за автомобилните превози има ли вписани автомобили в списъците към удостоверенията на търговци, регистрирани 

на територията на общината, които не отговарят на изискванията по чл. 12, ал.  7, т. 4 от същият закон и каква е причината поради която не са заличени от 

него?

2.6. Получавани ли са указания от страна на ИА “Автомобилна администрация” за служебно отписване от регистъра на автомобили, които не отговарят на 

изискванията по чл. 12, ал.  7, т. 4 от Закона за автомобилните превози?

3. Какъв е броя на водачите, вписани в списъците към удостоверенията на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на 

таксиметров превоз към 01. 11. 2022 г. ?

3.1. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по вписване на водачи в списъка към удостоверението за регистрация на 

търговец за извършването на таксиметров превоз на пътници? Каква е таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са 

изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на 

таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? 

Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

3.2. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по отписване на водачи от списъка към удостоверението за регистрация на 

търговец за извършването на таксиметров превоз на пътници? Каква е таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са 

изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на 

таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? 

Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

3.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

3.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

3.5. В регистъра по чл.  12, ал.  4 от Закона за автомобилните превози има ли вписани водачи, на които издадените удостоверения за водач на лек таксиметров 

автомобил са с изтекъл срок на валидност и каква е причината поради която не са заличени от него?

3.6. Получавани ли са указания от страна на ИА “Автомобилна администрация” за служебно отписване от регистъра на водачите с изтекъл срок на валидност 

на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил?

4. Какъв е броя на валидните разрешения за таксиметров превоз, издадени от общината, към 01. 11. 2022 г. ?

4.1. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници? Каква е 

таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от 

ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

4.2. Каква е таксата за промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници? При определяне на размерът 

й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

4.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

4.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

5. Какъв е броят на вписаните водачи в разрешенията за таксиметров превоз, издадени за територията на общината към 01. 11. 2022 г. ?

5.1.  Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по вписване на водачи към разрешението за таксиметров превоз? Каква е 

таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от 

ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

5.2. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по отписване на водачи от разрешението за таксиметров превоз? Каква е 

таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от 

ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

5.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

5.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

5.5. Какъв е броя на издадените валидни разрешения за таксиметров превоз, при които едно и също лице е вписано като водач на таксиметровият автомобил?

СНЦ Т.К.Б. РД-05-10.20/30.11.2022 г. 
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21 Е.М.Д. Заявителят желае да му бъде предоставена  следната информация:

1. Сключвала ли е Община Севлиево договори за външни услуги в периода 2020 - 2022 г.?

2. Ако да, с кои дружества, какъв е предметът на договора, срокът за изпълнение и сумата, заложена в него? Моли данните да бъдат предоставени за всеки 

договор поотделно. 

3. Каква е реално разплатената сума по договори за външни услуги за посочения по-горе период?

по ел. поща   РД-05-10.21/07.12.2022 г. Решение № 19/21.12.2022 г.  

Решение № 18/08.12.2022 г. 

20

по ел. поща   Заявителят желая да му бъде предоставена наличната в Общинска администрация информация относно:

1. Какъв е броя на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на таксиметров превоз към 01.11.2022 г. ?

1.1. Каква е таксата за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и 

принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а 

на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен 

разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

1.2. Каква е таксата за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация на търговец за извършване на таксиметров превоз на пътници? При определяне 

на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

1.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

1.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

1.5.  Какъв е броя на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на таксиметров превоз, вписани в регистъра по чл. 12, ал.  4 от 

Закона за автомобилните превози, които не отговарят на изискванията по чл. 12, ал. 2 от същия закон и каква е причината, поради която не са заличени от 

него?

1.6. Получавани ли са указания от страна на ИА “Автомобилна администрация” за служебно отписване от регистъра на търговци, регистрирани на територията 

на общината, които не отговарят на изискванията по чл. 12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози?

2. Какъв е броя на автомобилите, вписани в списъците към удостоверенията на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на 

таксиметров превоз към 01.11.2022 г. ?

2.1. Каква е таксата за вписване на превозно средство в списъка към удостоверението за регистрация на търговец за извършването на таксиметров превоз на 

пътници? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е 

“Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

2.2. Каква е таксата за отписване на превозно средство от списъка към удостоверението за регистрация на търговец за извършването на таксиметров превоз на 

пътници? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е 

“Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

2.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

2.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

2.5. В регистъра по чл. 12, ал.  4 от Закона за автомобилните превози има ли вписани автомобили в списъците към удостоверенията на търговци, регистрирани 

на територията на общината, които не отговарят на изискванията по чл. 12, ал.  7, т. 4 от същият закон и каква е причината поради която не са заличени от 

него?

2.6. Получавани ли са указания от страна на ИА “Автомобилна администрация” за служебно отписване от регистъра на автомобили, които не отговарят на 

изискванията по чл. 12, ал.  7, т. 4 от Закона за автомобилните превози?

3. Какъв е броя на водачите, вписани в списъците към удостоверенията на регистрираните на територията на общината търговци за извършване на 

таксиметров превоз към 01. 11. 2022 г. ?

3.1. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по вписване на водачи в списъка към удостоверението за регистрация на 

търговец за извършването на таксиметров превоз на пътници? Каква е таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са 

изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на 

таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? 

Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

3.2. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по отписване на водачи от списъка към удостоверението за регистрация на 

търговец за извършването на таксиметров превоз на пътници? Каква е таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са 

изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на 

таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? 

Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

3.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

3.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

3.5. В регистъра по чл.  12, ал.  4 от Закона за автомобилните превози има ли вписани водачи, на които издадените удостоверения за водач на лек таксиметров 

автомобил са с изтекъл срок на валидност и каква е причината поради която не са заличени от него?

3.6. Получавани ли са указания от страна на ИА “Автомобилна администрация” за служебно отписване от регистъра на водачите с изтекъл срок на валидност 

на удостоверенията за водач на лек таксиметров автомобил?

4. Какъв е броя на валидните разрешения за таксиметров превоз, издадени от общината, към 01. 11. 2022 г. ?

4.1. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници? Каква е 

таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от 

ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

4.2. Каква е таксата за промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници? При определяне на размерът 

й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

4.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

4.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

5. Какъв е броят на вписаните водачи в разрешенията за таксиметров превоз, издадени за територията на общината към 01. 11. 2022 г. ?

5.1.  Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по вписване на водачи към разрешението за таксиметров превоз? Каква е 

таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от 

ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

5.2. Каква е утвърдената и прилагана от общинската администрация процедура по отписване на водачи от разрешението за таксиметров превоз? Каква е 

таксата за извършваната услуга? При определяне на размерът й, спазени ли са изискванията и принципите заложени в чл. 7, ал. 1, чл.  8, ал. 1 и чл. 115а от 

ЗМДТ? Ползвана ли е “Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.  7а на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им”? Ако е изготвен разчет на разходите, желая да ми бъде предоставен. 

5.3. Предвидени ли са възможности за заявяване на бърза и/или експресна обработка на заявленията? Ако има такива, какви са сроковете и цените за 

извършването на услугата?

5.4. Предвидени ли са възможности за електронно заявяване на услугата? По какъв начин се стимулира използването на електронни услуги?

5.5. Какъв е броя на издадените валидни разрешения за таксиметров превоз, при които едно и също лице е вписано като водач на таксиметровият автомобил?

СНЦ Т.К.Б. РД-05-10.20/30.11.2022 г. 








