
ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

1. ………………………………………………………….……….........................................................
(име на физическо лице/юридическо лице) 

................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ...................................................... 
Адрес………………………………………………………………….…………………...................... 

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….…………................... 

2. …………………………………………………………......................................................................
(име на физическо лице/юридическо лице) 

................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ...................................................... 
Адрес…………………………………………………………………….…………………………… 

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….…………................... 

Г-н КМЕТ, 

Регистриран съм по Търговския закон и разполагам с ..... броя собствени и ..... броя 
наети автомобили. 

Моля, да ми бъде издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на 
пътници на територията на ОБЩИНА ПРАВЕЦ с ............................... броя автомобили с  

рег. №: ............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………... 
За срок от ……………………………до ……………………………… 

В съответствие с изискванията на чл.24а, ал.2 от Закона за автомобилните превози и чл.24, 
ал.2 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, прилагам следните 

документи: 

 Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
Списък на автомобилите с които превозвачът кандидатства – на хартиен носител;

Заверени копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на
техническата изправност на лек таксиметров автомобил;
Копие от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци;

Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за осигурителни вноски;

Забележка: Разрешението се получава, след като е платен дължимия данък върху 
таксиметров превоз на пътници, за срок за който е издадено разрешението 

С уважение: 1. …………………;         2. …….……………;
(подпис)      (подпис) 

    До Кмета на Община Правец 
     Код №2069/Вх.№................../…….. 20…. г. 
     Квитанция № …………............……………... 
     или платежно №…………………………….. 

Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА 
ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА 
ПОЛУЧИТЕ: 

□Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

Срок на действие на документа: 1 година 

Такса за адм. услуга съгласно Наредба №15 за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Правец::□25,00лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

►На гише „Каса“ в Общински център за информация и услуги на Общинска администрация –
Правец
► По банкова сметка:

IBAN: BG64UBBS88888492874500 
BIC: UBBSBGSF 
Банка: ОББ АД, клон-ПРАВЕЦ 
Код за вида плащане: 448007

ДЕКЛАРИРАМ: 

1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в
община Правец да обработва  личните ми данни.
2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при

спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Подпис: 

Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6; 

e-mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72
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