
УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с 

чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за 

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

на община Кубрат.  

Определянето на такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14 (четиринадесет) дни от 

датата на публикуване – 05.03.2021г. в деловодството на Община Кубрат или на e-mail 

office@obskubrat.bg 

Въз основа на факта, че изменението на Закона за автомобилните превози е в сила 

от 01.01.2021г., промените в Наредба №34 от 6 декември 1999г. за таксиметров 

превоз на пътници – в сила от 02.02.2021г. и с оглед реалната заплаха спазването на 

задължението за провеждане на 30-дневни обществени консултации по проекта на 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Кубрат да блокира дейността на таксиметровите шофьори, извършващи превози в 

границите на общината, считам че е налице хипотезата на изключителен случай, по 

смисъла на чл.26, ал 4, изречение второ от Закона за нормативните актове  и 

предлагам настоящият проект на Наредбата да бъде качен на страницата на 

община Кубрат за съкратен срок от 14 /четиринадесет/ дни. Съкратеният срок е 

обусловен от необходимостта въздействията от нормативната намеса да бъдат 

постигнати по най-бърз начин и с положителен ефект върху заинтересованите 

лица. 

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата : 

 Съгласно последните изменения в чл.12, ал.2 на Закона за автомобилните 

превози, кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица 

издават удостоверения за регистрация на търговци за извършване на 

таксиметров превоз на пътници по адреса на управление на търговеца и 

извършват вписване на промени в данните на издадените удостоверения в 

публичния единен таксиметров регистър. Съгласно чл.12, ал. 14 от Закона за 

автомобилните превози общинският съвет определя с наредба таксите за 

издаване на удостоверенията за регистрация и за вписване на промени. 

 



2.Цели, които се поставят: 

 - Основна цел на изменението и допълнението на наредбата е да съответства 

на нормативните актове от по-висока степен, в конкретния случай на 

разпоредбите на Закона за автомобилните превози. 

 - Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване 

на тяхното качество. 

 - Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на 

услугите. 

 

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

 За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Кубрат, не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

Съгласно Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

сега действащите цени са следните: 

,,Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) (1) За издаване 

на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници се събират следните такси: 

2. за таксиметров превоз на пътници - 100 лв. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) 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 10 лв. 

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

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

100 лв. 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За издаване на дубликат 

на удостоверението за регистрация се заплаща такса 10 лв. 

(5) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите 

документи.” 

Предлагам Общински съвет Кубрат да определи такси в същия размер като в 

посочената Тарифа №5. 

 

 



4. Очаквани резултати: 

 Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията 

на Наредбата се свеждат до постигане на целите наложили приемането на 

същата и най-вече създаване на нови услуги. 

 

5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:  

 Предлаганото изменение в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Кубрат е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от 

европейското законодателство. Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Кубрат е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни 

разпоредби на Закона за местните данъци и такси и други отделно закони - в 

случая Закона за автомобилните превози, поради което съответствието й с 

правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на 

цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези 

норми са въведени в националното законодателство на Република България. 

 

  



Проект! 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето 

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

община Кубрат. 

Определянето на такси за издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътниците и за вписване в регистъра на 

превозни средства към удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници. 

 

§1. В глава 2 „Местни такси“ се създава нов Раздел  Xа: „ Такси за  издаване на 

удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението 

за регистрация„ с чл. 46б: 

„Раздел Xа 

Такси за  издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни 

средства към удостоверението за регистрация  

 

Чл. 46б: За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства 

към удостоверението за регистрация се събират следните такси: 

(1) За издаване на удостоверение  за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 

100,00/сто/лв. 

(2) За включване в списъка на превозните  средства към удостоверение 

за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за 

всяко конкретно превозно средство се събира такса в размер на 

10,00/десет/лв. 

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници се събира такса от 100,00/сто/лв. 

(4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се 

заплаща такса от 10,00/десет/лв. 

(5) Таксите по този член се заплащат при подаване на документите.“ 

 

 


