
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№315 

 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 30.06.2017 г. с  Протокол № 22 

 

ОТНОСНО: Определяне броя на таксиметровите автомобили, имащи право да 

извършват таксиметрова дейност на територията на общината и минимални и 

максимални цени на таксиметров превоз на пътници. 

 

Общинският съвет в град Брацигово, след като разгледа и обсъди предложението 

от Кмета на община Брацигово, становищата на комисиите, станалите разисквания и 

съгласно чл.21, ал.1. т. 23 и ал.2 от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И: 

    

1. Отменя Решение № 635 на Общински съвет Брацигово от 31.05.2011 г. за 

определяне на максимални цени за превоз на пътници с всички, произтичащи от 

това правни последици. 

 

2. Във връзка с чл.24 а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози определя 

максималния брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на 

Община Брацигово да бъде 10 / десет / броя. 

 

3. Във връзка с чл.24 а, ал.11 от Закона за автомобилните превози определя 

минимални и максимални цени за един километър пробег на територията на 

Община Брацигово, както следва: 

 

           Дневна тарифа:минимална цена – 0.65 лв. / км.– максимална  цена1.00 лв./ км. 

           Нощна тарифа:минимална цена – 0.75 лв. / км  – максимална цена1.10 лв./ км. 

Първоначална такса: Минимална цена от 0.69 лева, като на основание чл.21, 

ал.1, т.7, буква „е“ от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз 

на пътници“, максималната първоначална такса не може да надвишава един 

километър пробег, по съответната тарифа в населеното място, с повече от 50 %“. 

 

4. Определя ред и условия за разпределение на общия брой таксиметрови 

автомобили между превозвачите в община Брацигово, във връзка с чл.24, ал 4 от 

Наредба 34 от 6.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници, както следва: 

4.1   Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограма се издават от 

Кмета на общината или упълномощено от него лице за всеки отделен 

автомобил от 1999 година за таксиметров превоз на пътници, въз основа на 

заявление от Превозвача, придружено с нужните документи по чл.24 ф, ал.2 от 

Наредба № 34. 



4.2   Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред, но 

не по-късно от 30 дни преди изтичане на срока на неговата валидност. 

4.3   Максималният брой автомобили за един превозвач не може да превишава 2  

автомобила, което е 20 % от общия брой автомобили. Издаване на ново 

разрешение за таксиметров превоз се извършва при наличие на  незает брой на 

неработещи таксиметрови автомобили. След достигане на максималния брой 

автомобили, работещи на територията на община Брацигово, място се 

освобождава при следните хипотези: 

      а / Кметът на общината отнема разрешението : 

• в случай, че отпаднат основанията за издаването му; 

• когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или друг 

документ с невярно съдържание; 

• при отнемане на лиценз, издаден от Министъра на транспорта или при 

заличаване на регистрацията. 

            б/  действието на разрешението се прекратява в деня , когато: 

• Притежателят му го върне в Общината; 

• се прекрати дейността на Превозвача; 

• изтече срока , за което е издадено. 

4.4       Разрешение за свободно място /брой/ автомобил се издава на първия    

превозвач, подал заявление в община Брацигово, по реда на Наредба 34 от 

1999 година за таксиметров превоз на пътници. 

4.5       При освобождаване на място се уведомява Превозвача, подал най-рано 

своето заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз като в 

случай, че някои от документите му са с изтекъл срок на валидност, 

Заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидните 

документи. 

4.6       В тридневен срок от получаване на уведомлението по т. 4.3 , Превозвачът е 

длъжен да представи изискуемите документи , които следва да са валидни 

към датата на представянето им. 

4.7      При неподаване в община Брацигово / в тридневен срок / на валидни 

документи в съответствие с т. 4.4, разрешение получава следващият подал в 

общината изрядни документи по Наредба 34 от 1999 година . 

4.8      Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено 

вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил ,поради изтичане на 

удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на 

амортизирано МПС и  замята му с ново или пререгистрация на превозно 

средство. Промяната се отразява върху издаденото на Превозвача, 

Разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква 

регистрационния номер и на негово място се изписва новия регистрационен 

номер. Промяната се нанася от длъжностно лице в община Брацигово, което 

поставя подпис и печат на направените корекции, след представяне на 

следните документи:  

• списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз; 

• заверени от Превозвача копия на контролния талон към знака за 

периодичен преглед за проверка на техническа изправност на лекия 

таксиметров автомобил; 

• копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”; 

• заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”. 



      4.9  Когато водач извършва таксиметров превоз от името на регистриран    

превозвач, но за своя сметка, в разрешението задължително се  вписват 

данните на водача. 

     4.9.1    Промяна на водача,когато той извършва дейността от името на регистриран   

                 превозвач, но за своя сметка, се отразява върху издаденото на Превозвача   

                 разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква името на  

                 водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се  

нанася от длъжностно лице в община Брацигово, което поставя подпис и 

печат за направените корекции, след представяне на следните документи: 

• копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”; 

• заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”. 

• удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци 

и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда 

на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за 

социално осигуряване.   
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                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


