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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КАЗАНЛЪК 
 

 
ДОКЛАД  
от ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на Община Казанлък 
 
по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Казанлък   

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №26 на ОбС-Казанлък за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Казанлък.  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 
Моля, по внесен от мен доклад Общински съвет да се произнесе на заседанието на следващо си 
заседание. 

 
МОТИВИ: В Държавен вестник брой 60 от 07.07.2020 г. е обнародвано изменение на  Закона за 
автомобилните превози (ЗАП) в частта да се делегират от 01.01.2021 г. следните права на 
кметовете на общини или опрамощените от тях длъжностни лица: 

- да имат достъп до публичен единен таксиметров регистър; 
- да извършват регистрация и да издават удостоверение за регистрация на търговеца за 

извършване на таксиметров превоз на пътници; 
- да  вписват, отписват и правят промени в данните на издадените удостоверения. 

 Компетентността и задълженията на кметовете на общините са съгласно: 
- Чл.12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, който в новата си редакция 

постановява, че „удостоверения за регистрация на търговец, извършващ таксиметров 
превоз на пътници, се издават от кметовете на общините или оправомощени от тях 
длъжностни лица по адреса на управление на търговеца…“. 

- Чл.12, ал. 5 от Закона за автомобилните превози гласи – „Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“предоставя достъп до публичен единен таксиметров 
регистър на кметовете на общини или на оправомощени от тях длъжностни лица за 
вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения“. 

До 31.12.2020 г. удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров 
превоз на пътници се издава от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ като се 
заплаща такса за услугата, съгласно действащата в момента Тарифа №5 за таксите, които се 
събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщения. След тази дата съгласно новата редакция на чл.12. ал.2 ЗАП дейността се поема от 
кметовете на общини.  

Съгласно чл.12, ал.14 (нова, в сила от 01.01.2021) от ЗАП се конкретизира задължението 
за определяне на таксата с Решение на общински съвет в сила от 01.01.2021 г.  – „С наредба на 
общински съвет се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за 
вписване на промени“. Във връзка с това изменение на ЗАП, в действащата Наредба №26 на 
ОбС-Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Казанлък ще следва да се предвиди конкретна такса за издаване на 
удостоверението за регистрация и за вписване на промени, посочени по-горе. 

 



Размерът на таксите предлагам да е същия, като този в посочената тарифа на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения  - 100 лв. за 
издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 10 
лв. за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно превозно средство или 
водач, извършващ дейността от името на регистриран търговец; 100.00 лв. за продължаване 
срокът на действие и за други промени  в данните на издадените удостоверения за регистрация 
за извършване на таксиметров превоз на пътници и 10.00 лв. за издаване на дубликат на 
удостоверението за извършване на таксиметров превоз на пътници.  

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към чл.44, 
ал.1 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Казанлък. Под съществуващата точка 32 се въвеждат четири нови 
реда, с текст както следва: 

- т. 32.1. – за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници -100.00 лв. 

- т. 32.2. – за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно 
превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран 
търговец– 10.00 лв. 

- т. 32.3. – за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на 
издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 
пътници – 100.00 лв. 

- т. 32.4. – за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв. 

Изменението на наредбата, по арг. от чл.12, ал.14 от ЗАП следва да влезе сила считано от 
01.01.2021г. 

Проектът за допълнение на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Общината със 
срок за подаване на предложения и становища до 06.12.2020г. като в този срок не са постъпили 
такива. 

 
Във връзка с горното предлагам на Вашето внимание следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
Общински съвет-Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12, ал.14 от Закона за 
автомобилните превози и чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове, 

 
РЕШИ:  

 
1. Приема Наредба за допълнение на Наредба №26 на ОбС-Казанлък за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък 
както следва:  

 
§1. В текста на таблицата с услуги и цените за тях към чл.44, ал.1 след  съществуващата 

точка 32 се допълват четири нови реда, с текст и стойности както следва: 
- т. 32.1. – за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници -100.00 лв. 
- т. 32.2. – за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно 

превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран 
търговец– 10.00 лв. 

- т. 32.3. – за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на 
издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 
пътници – 100.00 лв. 
 
 



т. 32.4. – за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв. 

 
§2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021г. 

 
Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и областния управител 

на област Стара Загора в седем дневен срок от приемането му . 
Препис от решението да се изпрати в Районна прокуратура Казанлък за преглед по реда 

на общия надзор и законност. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд 

Стара Загора чрез Общински съвет-Казанлък 
В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ. 
 
АДРЕСАТ НА АКТА:  
ГАЛИНА СТОЯНОВА - Кмет на  Община Казанлък 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
инж. Даниела Коева – зам.-кмет на община Казанлък 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: ГАЛИНА 

СТОЯНОВА - Кмет на  Община Казанлък 
 
 Предоставям Ви всички материали на магнитен носител  
 
 
 
С уважение,  
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на  Община Казанлък 

 
 
 
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева,  
 зам.кмет на община Казанлък 

         
        Кольо Байков 
        гл.юрисконсулт 

 
 
Съставил: 

        Инж. Радостина Йосифова 
        нач.отдел „Екология и транспорт“ 

 


