МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО
1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елхово:
В Държавен вестник бр. 60 от 07.07.2020 г. бяха обнародвани промените в Закона за
автомобилните превози (ЗАП), касаещи правомощията на кметовете на общини по отношение
извършването на таксиметров превоз на пътници. Промените влязоха в сила от 01.01.2021 г. В
съответствие с измененията на ЗАП са направени и съответните промени на Наредба №34 от
1999г. за таксиметров превоз на пътници/Наредба №34/ , които влязоха в сила от 02.02.2021г.
Приетите изменения в двата нормативни акта променят процедурите, свързани с
предоставяните правомощия на физически/юридически лица за изпълнение на този вид
превози. Това води до облекчаване на превозвачите, защото намалява броя на подаваните
документи през ИААА. За сметка на това се създават нови осем общински административни
услуги, свързани с извършването на таксиметров превоз на пътници на тяхна територия.Те
вече са регистрирани в Административния регистър/АР/ и следва да се имат пред вид от
общините на чиято територия се извършва този вид превоз.
Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение
за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници.
С чл. 12, ал. 6 от ЗАП е предвидено, че кметовете на общини или оправомощените от
тях длъжностни лица издават удостоверение за регистрация, за вписване, отписване и
промени в данните на удостоверенията за регистрация на търговец, който ще извършва
таксиметров превоз на пътници.
Неразделна част от Удостоверението за регистрация са:
1. Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на
пътници;
2. Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз от името на
регистрирания търговец, но за своя сметка.
Основна част от тази процедура ще бъде осъществявания от Община Елхово
предварителен контрол по установяване наличие на основания за издаване на удостоверения
за регистрация и вписване на изменения и допълнения в „Единния таксиметров регистър“,
воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и в удостоверенията за
регистрация. За тази цел ще се извършват проверки и засилена кореспонденция с органите,
компетентни за издаване на съответните документи, като:
- удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров
превоз на пътници;
- проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни
средства, воден от Министерство на вътрешните работи;
- проверка за липса на публични задължения;
- свидетелства за съдимост на лицата, които представляват търговеца;
- служебни проверки за наличие на обстоятелства по чл. 12, ал. 2 от ЗАП и други.
Последващият контрол е свързан с установеното в ЗАП задължение на кмета да
прекратява удостоверението за регистрация при получено уведомление за търговеца по чл.
182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а също и
когато търговеца престане да отговаря на изискванията за благонадеждност по ал. 12, ал. 3 от
ЗАП.
Съгласно разпоредбата на чл. 24а, ал. 1 от ЗАП, разрешението за таксиметров превоз на
пътници се издава от кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица на
територията на общината, на която ще се извършва превозът, за всеки отделен автомобил. В
разрешението се вписват и водачите, които ще извършват дейността от името на
регистрирания търговец, но за своя сметка.
До 31.12.2020 г., Удостоверенията за регистрация и съпровождащите ги документи се
издаваха от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. На основание чл. 12, ал. 14

от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет следва да определи в Наредбата по
чл. 9 от ЗМДТ таксата за издаване на удостоверенията за регистрация, за списъка на
превозните средства към удостоверението и вписване на промени. Към 31.12.2020 г. таксите
са определени на национално ниво на база Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Определените с цитираната тарифа такси са се наложили в практиката, предвид което
намираме за правилно да се съобразим с тях и същите да се включат в Наредба №7 за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Елхово. Удостоверенията за регистрация са безсрочни и се издават по адрес на
управление на търговеца.
2. Цели, които се поставят:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Елхово цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите нормативни
актове от по-висока степен. Да се постигане ясна регламентация в уредбата на обществените
отношения касаещи предоставянето на административни услуги. Създаване на условия за
разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество. Ефективно
разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на такси на услугите. Възстановяване
на разходите по предоставените услуги, намаляване на административната тежест за
гражданите, както и осигуряване на законосъобразен административен процес по
администрирането и предоставянето на услуги.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово не
са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
С приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Елхово се очаква по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при
определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината. При
изпълнение на дейностите заложени в Наредбата ще се реализират приходи, които ще
постъпят в общинския бюджет, намаляване на административната тежест и разходите за такси
на Заявителите на услугата. Към заявлението ще се прилагат по-малък брой документи, като в
резултат на това ще се извършват повече служебни справки от общината.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С приемането на Проекта на наредбата се приема подзаконов нормативен акт за
прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Закона за нормативните актове, Административнопроцесуалния кодекс,
Закона за автомобилните превози и други приложими законови разпоредби, поради което
съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено от
съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и
доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на
Република България.

