
                                                                                                                             ПРОЕКТ 

 

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. В Приложение №1 „ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА,  

КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ“ към Наредба №7 на ОбС-

Елхово се отменя т.21: Издаване на разрешително за таксиметров превоз на 

пътници с леки автомобили  в размер на 5 лева. 

&2.  Създава в раздел VII „Такси за административни услуги“ чл.39А със следното 

съдържание: 

 „чл.39А  За предоставянето на услуги по закона за автомобилните превози: 

/1/ За извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници -100 лева. 

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

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство -10 лева. 

/3/ За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници-20 лева. 

/4/ За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници -100 лева. 

/5/ За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация -10 лева. 

/6/ За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници-

50 лева. 

/7/ Таксите се заплащат при подаване на необходимите документи, като срокът за 

предоставяне на услугите е 14 дни, а този за вписване на превозните средства в списъка 

към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз е 7 дни.“ 

 

 &3. Създават се &8 в Преходни и заключителни разпоредби към Наредба №7 за 

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

община Елхово,  приета с решение №……..на Общински съвет-Елхово, както следва: 

&8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне и 

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

влиза в сила, считано  от ……………….. 

 


