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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Чирпан 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Представям на вниманието Ви проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Чирпан.    

                             

1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Чирпан. 

Със ЗИД на Закона за автомобилните превози (ЗАП), ДВ, бр. 60 от 07.07.2020 г., 

в сила от 07.07.2020 г., са изменени разпоредбите на чл.12, чл.24 и чл.24а от Закона 

за автомобилните превози, които влизат в сила от 01.01.2021г., като се вменяват 

нови правомощия на Кмета на Общината по регистрация и разрешаване на 

таксиметровия превоз. За разглеждането на документи, издаването на 

удостоверения и др. и контрол по различните разрешителни се предвиждат 

съответно и такси.  

2. Цели,които се поставят:  

 привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за 

автомобилните превози; 

 синхронизиране на местната подзаконова уредба;  

 осъществяване на правомощията на общинската администрация, 

свързани с регистрация и разрешаване на таксиметров превоз.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни 

финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан. 

Таксите са съобразени с прогнозните разходи на общината и с досега действалите 

държавни такси, събирани от Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация”, съгласно чл.100 и чл.112в от Тарифа № 5 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

            Очакваните резултати след изменението и допълнението на наредбата са:  

 актуализиране на подзаконовата нормативна база, отнасяща се за местните такси 

и цени на услуги в Община Чирпан; 

 хармонизиране на нормативната уредба на Общински съвет – Чирпан; 

 осъществяване на правомощията на общинската администрация, свързани с 

регистрация  и разрешаване на таксиметров превоз.  
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5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

              Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Чирпан е публикуван на 13.01.2021 г., на интернет страницата на Община Чирпан, 

раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 

Община Чирпан няма постъпили писмени предложения по предложения проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан. 

 

Предварителна оценка на въздействието на изменението и допълнението на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Чирпан. 

  

        1. Основания за законодателна инициатива. 

        Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет - Чирпан за 

приемане на изменението и допълнението на Наредбата е чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.12 

и чл.24 от ЗАП. 

         2.Заинтересовани страни. 

         Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Чирпан са всички търговци на територията 

на общината, които извършват таксиметров превоз на пътници и наетите от тях водачи 

на автомобили. 

         3.Анализ на разходи и ползи. 

       За прилагане на изменението и допълнението на Наредбата не се изисква 

допълнителен финансов ресурс. 

         4.Административна тежест и структурни промени. 

         С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в Общинска администрация 

Чирпан. Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен 

експертен ресурс за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата. 

          5.Въздействие върху нормативната уредба. 

     Приемането на това изменение и допълнение на Наредбата не води до промени в 

други подзаконови нормативни актове. 

 

На основание гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 



На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.6, ал.1, б.”к” и чл.9 от Закона за местните 

данъци и такси, във връзка с чл.100 и чл.112в от Тарифа № 5 за таксите, които се 

събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията,  одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона 

за нормативните актове (ЗНА), чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния 

кодекс(АПК) и при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински съвет 

– Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Чирпан, както следва: 

 

§1. В глава ВТОРА, раздел X „Други местни такси, определени със закон”, 

се създава нов чл.47з със следния текст: 

             

„Чл.47з (1) За удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници се събират следните такси: 

1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 100 лв. 

2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство се събира такса в размер на 10 лв. 

3. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението 

за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса в 

размер на 100 лв. 

4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща 

такса в размер на 10 лв. 

(2) Таксите по ал.1 се заплащат при подаване на необходимите документи. 

(3) Таксите по т.2 и т.3 относно отразяването на промени в обстоятелствата, 

вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници и по т.4 се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача 

съответният документ се издава в срок 24 работни часа, и в троен размер, когато се 

издава в срок 4 работни часа. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 

 

 

Изготвил: 

Дарина Петкова 

Началник-отдел „МДТ” 


