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                                   До Кмета

                                       на:
община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

№ : от :

От  :
(наименование на търговеца)

Лице, представляващо търговеца

Упълномощено лице

Адрес:

ЕИК телефон: e-mail:

Заявявам в качеството ми на (отбележете избраното): 
лице, представляващо търговеца упълномощено лице

че желая да бъдат прекратени правата, произтичащи от издаденото удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници № : от : поради следните причини:

Прилагам:

Документ за платена такса.

Пълномощно.

Желая да получа резултат от административната услуга чрез (отбележете избраното):

Системата за сигурно електронно връчване
В деловодството на общината
За моя сметка на:

 адреса на управление на търговеца; друг адрес: друго: 

(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, етаж, ап., телефон) 

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)
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Служителят :
  (име ,фамилия и длъжност на проверяващия) 
  
извърших проверка за комплектоване на заявлението с изискваните документи и:

 не установих пропуски; 
 установих, че:

Забележка: Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат към заявлението. 

Дата: Служител : 

Дата: Заявител :


 Стр  от 
Приложение № 5д към чл. 13, т. 2 
Вх. №
Дата:
ден, месец, година
				                    				       До Кмета
				                       				        на:
община/район/кметство
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
(наименование на търговеца)
Заявявам в качеството ми на (отбележете избраното): 
че желая да бъдат прекратени правата, произтичащи от издаденото удостоверение за регистрация за извършване на 
поради следните причини:
Прилагам:
Желая да получа резултат от административната услуга чрез (отбележете избраното):
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, етаж, ап., телефон) 
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
                  (име ,фамилия и длъжност на проверяващия)
 
извърших проверка за комплектоване на заявлението с изискваните документи и:
Забележка: Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат към заявлението. 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
035701ZVLNv01
035701ZVLNv01.pdf
	TextField2: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	VnNomer: 
	DateVhNomer: 
	ddl_avtomobilnaAdm: 
	UdovNumber: 
	UdovDate: 
	ZvlnPersonFirstName: 
	CheckBox1: 0
	lice: 
	ZvlnAddress1: 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	Телефонният номер трябва да започва с кода на съответната държава (+359*********): 
	ZvlnEmailAddress: 
	prichini: 
	CheckBox2: 0
	TextField3: 
	CheckBox3: 0
	address1: 
	address2: 
	address3: 
	TextField4: 
	: 
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2022-03-14
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	DLname: 
	ustanowih: 
	ProverkaData: 
	ProverkaSignature: 
	ProverenData: 
	ProverenSgnature: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 
	TextFieldStyle13: 
	TextFieldStyle14: 
	TextFieldStyle15: 
	TextFieldStyle16: 
	TextFieldStyle17: 
	TextFieldStyle18: 
	TextFieldStyle19: 
	TextFieldStyle20: 
	TextFieldStyle21: 
	TextFieldStyle22: 
	TextFieldStyle23: 
	TextFieldStyle24: 
	TextFieldStyle25: 
	TextFieldStyle26: 
	TextFieldStyle27: 
	DateTimeStyle1: 
	DropdownListStyle3: 
	DropdownListStyle4: 
	DateTimeStyle2: 
	TextFieldStyle28: 
	TextFieldStyle29: 
	TextFieldStyle30: 



