V.

УСЛУГИ

1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Разрешителното за таксиметров превоз на пътници се издава според Наредба № 34 от 6
декември 1999г. за таксиметров превоз на пътници
Необходими документи:
1)
Заявление
2) Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.
3) Списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства.
4) Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров 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)
5) Копие от удостоверение водач на лек таксиметров автомобил.
6) Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и
осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда
на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално
осигуряване.
7) Удостоверение за липса на задължения към община Костенец.
Срок:
 14 – дневен срок за издаване
 такса – 35 лв. - според Наредба за определянето и администрирането на местни
данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец
2. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с
увреждания и използване на улеснения при паркиране
Необходими документи:
1) Заявление
Лична карта
2) Удостоверение за раждане (за малолетни и непълнолетни) – копие и оригинал(за
сверяване);
3) Акт за граждански брак(ако е приложимо) - копие и оригинал(за сверяване);
4) Решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал(за сверяване);
5) Регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг(ако е приложимо) - копие
и оригинал(за сверяване);
6) Актуална цветна снимка на заявителя;
7) Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай, че заявлението не се подава
от лицето с увреждания.

 В 14 – дневен срок от подаване на заявлението
 Безплатно
 Картата се издава според Закона за движението по пътищата и според Наредба №
1 за обществения ред и безопасността на движението в Община Костенец
3. Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност
 Издаването на стикерите се включва към цената за издаването на разрешителното
за извършване на таксиметров превоз на пътници.
 Стикерите се издават според Наредба № 34 от 6 декември 1999г. за таксиметров
превоз на пътници

