ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА КУБРАТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и
холограмни стикери за автомобилите
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2069)

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

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на
юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………………, област…………………….
ул. (ж.к.) ………………………..…………………………………., тел.: ………...................., електронен
адрес .......................................
Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………..……………
..…………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН)

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………….………………
Господин Кмет,
На основание чл. 24, ал. 2, т. 1 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници (ДВ бр. 109/1999 г.)
заявявам желанието си да ми бъде издадено разрешително за извършване на таксиметрова дейност на
територията на Община Кубрат с _____________ броя леки автомобили.
Прилагам следните документи:
1.
Копие от удостоверение за регистрация № ___________ от ___________ г.;
2.
Копие от 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 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 ако са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК или са разсрочени по реда на Кодекса
за социално осигуряване;
6.
Документ за платена такса: 50.00 лв. _______________/ _____________20 ____ г.
 Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак , когато плащането е
извършено по електронен път).

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от ЦАО
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:.....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….…,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 като вътрешна куриерска пратка;
 като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронен адрес………………………………………………………………..

Дата: ............................
ден, месец, година

Заявител: ..........................
(подпис)

