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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 
 

от Галина Георгиева Стоянова - кмет на община Казанлък 
по чл. 64 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 
 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за 
движението на превозните средства 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 Наредба за изменение на Наредба №30 за движението на 
превозните средства 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.24,а, 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. 
 
Цели, които се поставят с изменението и допълнението на Наредба №30 за 
движението на превозните средства на територията на Община Казанлък  
Постигане на пълнота, разбираемост и последователност на Закона за автомобилните 
превози и актовите по неговото прилагане. 
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Финансови и други средства, необходими  за изменението и допълнението на 
Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община 
Казанлък. 
Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови 
средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки 
ресурси.  
 
Очаквани резултати от изменение на Наредба №30 за движението на превозните 
средства на територията на Община Казанлък. 
Очаквани резултати са урегулиране на обществените отношения във връзка с 
определяне на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на 
пътници на територията на Община Казанлък.  

 
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганите изменения и допълнения в Наредба №30 за движението на превозните 
средства на територията на Община Казанлък са в съответствие с нормативните актове 
от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 
Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на 
електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 03.08.2021 г. в 
рубриката „Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено 
изискването на чл.26, ал.2 ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани 
лица да депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на 
настоящият доклад няма постъпили такива.   
 
Водена от горното предлагам на Общинския съвет следният Проект за решение: 
Общински съвет Казанлък на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.2 ал.1, чл.11, ал.3 и 
чл.15, ал.1 от ЗНА и чл.64 от Правилник за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Закон за 
автомобилните превози и Наредба №34 от 1999г. за таксиметров превоз на пътници, 
 
РЕШИ: 
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на 
превозните средства на територията на Община Казанлък. 

 
Параграф единствен: Чл.6е, ал.3 от Наредба №30 за движението на превозните средства 
на територията на Община Казанлък се изменя: 
Чл.6е, ал.3  Минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег на територията на Община Казанлък се определя с Решение на 
Общински съвет. 
                

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 Административнопроцесуалния кодекс. 
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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 

 
 

С уважение, 

ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
Съгласували: 
Инж. Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък 
Пламена Славенска - юрисконсулт 
 
Съставил: 
Радостина Йосифова - Нач. отдел „Екология и транспорт“ 
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ДО НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
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ОТНОСИО: Доклад с вх. № ОС- 1240/03.09.2021г. за изменение на Наредба № 30 за
движение на nревозните средства на териториятnа на Община Казанлък.

УSАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с Доклад с вх. № ОС- 1240/03.09.2021г. за приемане на Наредба за изменение
на Наредба № 30 за движение на превозните средства на територията на Община Казанлък,

прилагам документ удостоверяващ датата на публикуване на измененията в Наредба № 30,
неразделна част от доклада.

С УВАЖЕИИЕ

ДАИИЕЛА КО
3ам.-Kмern на 06 а Казанлък

Изготвил:

Милена Нейчева      
Младши ексnерт „ Трансnортn "

6100 Казанлък, бул. Розова долина 6 телефон: кмет 0431 / 98 201, 98 211 Факс: 0431 /98 266 e-mai1: тауот@kazanlak.бg
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ЗА ОБщИНqТА КМЕт АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

началв ' йдминистрация Админипрвтisени лктове ; Праекти на нврметивни актове 

Проект на Наредба за изменение на Наредба N° 
30 за движението на превозните средства на 
територията на Община Казанлък 
на ºснºвание чл.26, ал.4 ºт ЗнА, във връsка с чл.77 ºт АПК заинтересºваните лица в 14-дневен срºк 
ºтпубликуванетº на настºящия прºект на интернет страницата на Община Казанлък, мºгат да 
направят предлºжения и да изразят станºвища пº прºекта. 

На ºснºвание чл.26 ал.2 ºт ЗнА ºбществени кºнсултации с граждани ще се прºведат на 18.08.2021 r. 
ºт 71:30 часа в Риryална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък. бул. "Рºзºва 
дºлина"б. 

Предлºжения и станºвища мºrатда бъдатдепºзирани в цQнъра за инфºрмация и обслужаане на 
rраждани на ОбщинаКазанлък, на адрег. гр, Казанлък. бул, „Rºзова дºлина" Ne б, кактº и на следния 
електрºнен адрес mayor@kazan!ak.bg 
. ........ ......... ...._. ....._. ............ ......... ....-- М отиви_и._п,ро екr,за.реtиенw2 

публ, на 03.08.2021 г. 
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УСЛУГИ ПОРТАЛ 3А fЛЛАДЕЖТА нОВИНИ 

Администрация 
СТРУКТУРА 

ЗF.мЕСТнИК КмЕТОВЕ 

нАЧАЛНИК КАБИНЕТА нА КМЕТА 

СЕКРЕТАР 

КмЕТQ3Е нА КМЕтСТБА 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО 3ПУкИ 

ДЕКПАРr1ЦИИ ПО ЗПКОНПИ 

ЗАЩИТА нАЛИЧНИТЕ ДАННИ 

АДМИНИС7РАТИВНИ АКтОвЕ 

ТЕЛЕФОнЕН цКАЗАТЕП 




