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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за извършване на таксиметров превоз на пътници на 

територията на община Завет 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,   

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 
С изменение на чл. 24а в Закона за автомобилните превози (ЗАП), са уредени правомощията 

на кмета на общината при издаването на разрешения за таксиметров превоз на пътници на 
територията на общините, условията, необходими за издаването на разрешението, в кои случаи се 
прекратява действието на разрешението и т.н. Освен това са регламентирани и правомощията на 
Общинските съвети, които също имат ангажимент в изпълнението на законовите изисквания.  

Към момента в община Завет няма нормативна уредба относно извършването на таксиметров 
превоз, но приемането на една такава правна уредба би било улеснение на  гражданите и 
превозвачите, поради следните насоки: 
 

Причини:  
1. Основната причина за приемането на новата наредба е изменението в Закона за 

автомобилните превози (ЗАП), който е в сила от 01.04.2016 г.  
2. Втората причина за приемането на предложената наредба е необходимостта от нея.Към 

момента в община Завет няма нормативна уредба относно извършването на таксиметров превоз. В 
проекта на предложената за приемане наредба е уреден редът за издаване на разрешение за 
таксиметров превоз на територията на общината. Посочени са основните органи и техните 
правомощия, съгласно ЗАП, реда при който осъществяват правомощията си, субектите, които могат 
да се ползват от услугата за издаване на таксиметров превоз на пътници. 

 
Цели: 
С приемането на наредбата се цели създаването на една добре очертана правна рамка, която 

ще улесни гражданите и превозвачите, които искат да извършват таксиметров превоз на пътници на 
територията на община Завет. По този начин, субектите на автомобилните превози на пътници, ще 
са информирани пред кой орган, кога, какво, как, при какви условия и  в какъв срок биха могли да 
получат необходимите им разрешения или кога те ще бъдат отнети. И не само, в самата наредба  се 
определя и общия брой на таксиметровите автомобили на територията на община Завет, условията и 
редът за разпределението им между превозвачите. С всички тези правила, описани в наредбата се 
цели създаването на една правна рамка, която ще осигури равна правна възможност на всички 
субекти за участие в извършването на таксиметров превоз на пътници  на територията на община 
Завет, както и техните права при осъществяването на таксиметров превоз на пътници. 



 
 
 

            Финансови и други средства: 
Към настоящия момент не са необходими финансови средства за прилагането на новата 

уредба. Не се очаква да са необходими и за в бъдеще. 
Очаквани резултати: 
Приемането на наредбата следва да доведе до регулиране на обществените отношения, 

свързани с осъществяването на таксиметров превоз на пътници на територията на община Завет и да 
създаде правен  ред, с който всеки гражданин и превозвач е длъжен да се съобрази. От друга страна, 
наредбата ще създаде възможност за информиране на гражданите и превозвачите, относно начините 
за разрешаване на въпросите или проблемите, свързани с материята уредена в нея. 

             
            Съгласно:  

чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 76, ал. 3 от 
Админстративнопроцесуалния кодекс (АПК), всеки Общински съвет може да издава наредби, с 
които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени 
отношения с местно значение. 
 чл. 7, ал. 2 от ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни 
разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. 
 
Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане 
от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 
институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 
20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на 
Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет 
страницата на съответната община и/или общински съвет. 
 В тази връзка проектът на настоящата наредба и докладът към него са публикувани на интернет 
страницата на община Завет на 19.05.2017 г., като срокът за отправяне на предложения и становища 
по проектите е 30 дена. 
 
              Съгласно: 
  чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от 
изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за 
празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по 
предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител; 
 чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема 
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


