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О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
 
 
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК 
 
 

Д О К Л А Д 
 

по чл. 64 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

от Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък 
 
 
ОТНОСНО:  Промяна на минимални и максимални цени за извършване на 
таксиметров превоз на пътници на територията на Община Казанлък. 
 
 
УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
Моля по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
МОТИВИ  ЗА ПРИЕМАНЕ НА  
Промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз 

на пътници на територията на Община Казанлък. 
Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на 
измененията 
В Държавен вестник, бр. 60/07.07.2020 г. са обнародвани промени в Закона за 
автомобилните превози, в сила от 01.01.2021 г. и в Държавен вестник, бр. 9/02.02.2021 
г.  Наредба 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, с които се делегират 
права и задължения на кметовете на общини по отношение на таксиметров превоз на 
пътници. В чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.5 и ал. 6 от 
Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници са определени задълженията на 
кметовете на общините за представяне за утвърждаване на Общински съвет промени в 
минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници на територията 
на Община Казанлък: 
      (5) „ В срок до 31 октомври общинските съвети определят минимални и 
максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по 
съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за територията на 
съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и 
максимални цени за следващата календарна година, се прилагат цените, които са 
били определени към 31 декември на предходната година. 
     (6) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко веднъж годишно. 
В Община Казанлък са входирани писмени предложения / Приложение №1 и №2 / от 
всички превозвачи, регистрирани на територията на община Казанлък за повишаване на 
минимална дневна и нощна тарифа и максимална дневна и нощна тарифа за един 
километър пробег. 
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Последно цените са актуализирани 2014 г. С Решение №1139, взето на заседание на 
Общински съвет - Казанлък,проведено на 28.11.2014 г., Протокол № 56 са утвърдени 

Минимални: 
1. дневна тарифа – 0,80лв./км; 
2. нощна тарифа –  0,90лв./км. 
Максимални: 
1. дневна тарифа – 0,90лв./км; 
2. нощна тарифа –  0,95лв./км. 

 
Цели, които се поставят с Промяната на минимални и максимални цени за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община 
Казанлък  

- Подобряване на конкурентната среда при извършване на таксиметрови превози 
на територията на община Казанлък; 

- Узаконяване на нерегламентираните плащания; 
- Повишаване ефективността на таксиметровата услуга. 

 
Финансови и други средства, необходими  за Промяна на минимални и максимални 
цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община 
Казанлък 
Изменението на тарифите не е свързано с изразходване на допълнителни финансови 
средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки 
ресурси.  
 
Очаквани резултати от Промяна на минимални и максимални цени за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община 
Казанлък  
Постигане на баланс в интересите на потребителите и превозвачите; 
 
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганата Промяна на минимални и максимални цени за извършване на 
таксиметров превоз  на пътници на територията на Община Казанлък са в съответствие 
с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 
законодателство. 
 
Водена от горното предлагам на Общинския съвет следният проект за решение: 
 
Общински съвет Казанлък на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64 от Правилник 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, чл. 24а, ал. 11 от Законa за 
автомобилните превози и Наредба № 34от 1999г. за таксиметров превоз на пътници, 
 
РЕШИ: 
1. Утвърждава минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община 
Казанлък, както следва: 
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Минимални: 
1. дневна тарифа – 0,99 лв./км; 
2. нощна тарифа –  1,09 лв./км. 

 
Максимални: 

1. дневна тарифа – 1,09 лв./км; 
2. нощна тарифа –  1,19 лв./км.  

 
- Цена за една минута престой - 0.30 лв. 
 
 

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния 
управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за 
преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се обжалва пред Административен съд – Стара 
Загора по реда на чл. 185 и следващите от Административно процесуалния кодекс. 
 
 
АДРЕСАТ НА АКТА:  
Галина Георгиева 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  

 
Приложения:  

1. Приложение №1 – писмо от превозвачи до община Казанлък с вх. №68-00-
5/05.03.2021 г. 

2. Приложение №2 –писмо  от превозвачи до община Казанлък с вх. № 68-00-
5#13/26.03.2021 г. 

 
С уважение, 

ГАЛИНА СТОЯНОВА 

Кмет на община Казанлък 
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък 
Радостина Кирилова - юрисконсулт 
 
Съставил: 
инж. Радостина Йосифова - Нач. отдел „Екология и транспорт“ 
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