
 Стр 1 от 2URI 2096

Вх. №                           До Кмета

Дата:                            на:
ден, месец, година община/район/кметство

З А Я В Л Е Н И Е  
за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници  и холограмни стикери за 

автомобилите 

От:
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)

ЕГН  ЕИК:

Адрес:
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с.

област община

ул. (ж. к.) телефон:

e-mail:

Юридическото лице се представлява от 
      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното 

Желая, да ми бъдат издадени разрешения за извършване таксиметров превоз на пътници на територията на 
Община за следните автомобили:

№  
по ред

Регистрационен  № на 
превозното средство Марка Модел

1

2

+ -

Таксиметровият превоз на пътници ще се осъществява и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, 
от името на превозвача със следните от изброените по-горе автомобили, а именно:

Регистрационен  № на 
превозното средство име, презиме и фамилия на водача ЕГН

+ -

Желая да ми бъде издадено разрешение за таксиметров превоз за срок от до
/ не по-късно от края на календарната година /

Прилагам следните документи:

Копие на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз (Лицензия) №

от г.  и списък към него с допълнение № от
Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил към протокол за периодичен преглед за 
техническа изправност  - по служебен път;

Копия на Удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил” бр.
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Справка, че данъчно задълженото лице, няма задължения   - по служебен път;

Справка, че лицето няма задължения към НАП  - по служебен път;

Удостоверение, че лицето няма задължения за осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени 
по реда на Кодекса за социалното осигуряване - по служебен път. 

Забележка: Изискването за липса на задължения по точки 4, 5 и 6 се отнася и за водача, извършващ 
таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка. 
  
Забележка: При получаване на разрешението да се представя документ, удостоверяващ, че дължимия данък 
върху таксиметровия превоз на пътници е платен. 

 Желая да получа резултат от административна услуга:

 Желая да бъде извършена:

Бърза услуга Обикновена услуга

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 15.02.2023 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


 Стр  от 
Вх. №
				                      До Кмета
Дата:
				                       на:
ден, месец, година
община/район/кметство
З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници  и холограмни стикери за автомобилите 
(посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице)
Адрес:
                                                      (трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 
Желая, да ми бъдат издадени разрешения за извършване таксиметров превоз на пътници на територията на 
за следните автомобили:
№  по ред
Регистрационен  № на превозното средство
Марка
Модел
1
2
Таксиметровият превоз на пътници ще се осъществява и от водачи, извършващи дейността за своя сметка, 
със следните от изброените по-горе автомобили, а именно:
Регистрационен  № на превозното средство
име, презиме и фамилия на водача
ЕГН
/ не по-късно от края на календарната година /
Прилагам следните документи:
Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил към протокол за периодичен преглед за техническа изправност  - по служебен път;
Справка, че данъчно задълженото лице, няма задължения   - по служебен път;
Справка, че лицето няма задължения към НАП  - по служебен път;
Удостоверение, че лицето няма задължения за осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Кодекса за социалното осигуряване - по служебен път. 
Забележка: Изискването за липса на задължения по точки 4, 5 и 6 се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка.
 
Забележка: При получаване на разрешението да се представя документ, удостоверяващ, че дължимия данък върху таксиметровия превоз на пътници е платен. 
 Желая да получа резултат от административна услуга:
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.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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