НАРЕДБА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
(Приета с Решение №220 по Протокол № 20/06.07.2017г. на Общинския съвет гр. Завет)

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят правомощията на Кмета на община Завет и
на Общинския съвет гр.Завет, произтичащи от Закона за автомобилните превози и
подзаконови нормативни актове, уреждащи извършването на таксиметров превоз на
пътници.
РАЗДЕЛ 1
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Чл. 2. (1) Всеки регистриран превозвач, желаещ да извърши таксиметров превоз
на пътници на територията на Община Завет подава заявление за издаване на
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници до кмета на общината,
придружено с всички документи за автомобила и превозвача, съгласно Закона за
автомобилните превози (ЗАП) и наредбата по чл. 12а, ал. 5 от ЗАП.
(2) В случай, че превозвачът иска разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници на територията на община Завет за повече от една кола, към
заявлението по ал. 1 прилага и списък на автомобилите, като за всеки отделен
автомобил представя всички необходими документи, съгласно ал. 1.
Чл. 3. (1) Разрешението за извършване на таксиметров превоз се издава от кмета
на общината или упълномощено от него лице в 14-дневен срок от получаването на
заявлението, подадено от регистриран по реда на Закона за автомобилните превози
превозвач, ако са налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2, т. 1 и/или т. 2 от Закона за
автомобилните превози.
(2) Разрешенията се издават за срока, посочен от превозвача в заявлението по
т.1, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешение.
(3) В разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той
извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. В случай, че
се замени водача, се издава ново разрешение по - горе описания ред.
(4) Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху
таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.
(5) С мотивирана заповед кметът на общината в 14-дневен срок от получаването
на заявлението по чл. 2, отказва издаването на разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници, ако не са налице обстоятелствата по чл.24а, ал. 2, т. 1
и/или т.2 от Закона за автомобилните превози.
(6) Заповедта по ал. 2 може да бъде оспорена в 14 дневен срок от съобщаването
на страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Кметът на община Завет или определено от него длъжностно лице в
общинска администрация гр. Завет води публичен регистър за издадените разрешения
за извършаване на автомобилен превоз на пътници на територията на община Завет.
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(8) В случай, че срокът на разрешението изтича през календарната година,
превозвачът може да подаде ново заявление за издаване на разрешение по чл. 2 до края
на същата година по своя преценка, но не по-късно от 15 число на месец декември за
съответната година.
Чл. 4. (1) Заявлението, придружено със необходимите документи по чл. 2, се
подава в общинска администрация ( фронт офис) в установеното работното време.
(2) За извършване на административна услуга – издаване на разрешение за
таксиметров превоз на пътници на територията на община Завет, заявителят заплаща
такса в размер определен в Наредба № 9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет.
Чл. 5. (1) Кметът на общината прекратява със заповед действието на разрешението,
съгласно чл. 24а, ал.8 от ЗАП.
(2) Прекратено действие на разрешението се отбелязва в регистъра по чл. 3, ал.7
от настоящата наредба.
РАЗДЕЛ II
КОМИСИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Чл. 6. (1) Кметът на общината може да назначи комисия за таксиметров превоз на
пътници, която се състои от нечетен брой.
(2) Поименния състав на комисията се определя със заповедта за назначаване,
като по преценка на кмета на община в заповедта може да се предвидят и резервни
членове.
(3) Комисията се ръководи от Председател, който е определен със заповедта по
ал.2.
(4) При отсъствие на председателя, комисията се ръководи от друг член посочен
писмено от него, освен ако със заповедта за назначаване не е предвидено друго.
Чл. 7. (1) Комисията:
т.1. Установява дали са налице обстоятелствата по чл.24а, ал. 2, т. 1 и/или т. 2 от
Закона за автомобилните превози за издаване на разрешения за таксиметров превоз на
пътници.
т.2. Проверява дали превозвачите отговарят на условията за допускане до
разпределение;
т.3. Организира разпределението на брой таксиметрови автомобили между
всички допуснати до разпределение превозвачи.
т.4. Извършва проверка за заличаване на таксиметровия автомобил от публичния
регистъра на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” по чл. 12, ал. 2 от
ЗАП;
т.5. Извършва и други задачи, ако такива са предвидени със заповедта за
назначаване, или такива се налагат за изпълнението на горепосочените задачи по т.1-4.
(2) Председателят ръководи дейността на комисията.
Чл. 8. (1) В случай, че кметът на общината не назначи комисия, със заповед
определя длъжностно лице, който да изпълнява задачите по чл. 7.
Чл. 9. (1) Комисията или определеното длъжностно лице, в 7 дневен срок изготвя
протокол за дейността си по чл. 7 и го предава на Кмета на община.
Чл. 10. (1) Протоколът по чл. 9 се утвърждава от кмета на община, който издава в
законоустановения срок заповед за:
т.1. Издаване или не на разрешение за таксиметров превоз на пътници;
т.2. За допускане и/или недопускане на превозвач в извършеното разпределение.
т.3 Утвърждаване на извършеното разпределение.
ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ I
БРОЙ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АВТОМОБИЛИ
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Чл. 11. (1) Максималният брой на таксиметрови автомобили, които могат да
работят на територията на община Завет са 50 броя.
Чл. 12. (1) В случай, че е необходимо определеният брой по предходния член да
бъде увеличена, Общинският съвет – гр. Завет взима решение.
(2) Предложения за увеличение могат да правят лицата, определени с
Правилника за дейността на Общинския съвет на гр. Завет, по своя инициатива или по
инициатива на заинтересованите лица.
(3) Предложенията за увеличаване на определения брой по чл. 11 трябва да са
мотивирани.
(4) Общинският съвет гр. Завет може да не приеме решение за увеличение на
определения по чл. 13, ако прецени, че няма нужда от увеличаването им.
(5) Решението по ал.1 става неразделна част от настоящата наредба
РАЗДЕЛ II
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БРОЯ НА
ТАКСИМЕТРОВИТЕ АВТОМОБИЛИ
Чл. 13. (1) Председателят на комисията или определено длъжностно лице
организират провеждането на разпределението на определените по чл. 11 брой
таксиметрови автомобили.
(2) До всеки превозвач, получил разрешение за извършване на таксиметров
превоз, се изпраща уведомително писмо, в което са описани в какъв срок, какви
документи и мястото, където трябва да ги представи, за да бъде допуснат до
разпределението на общия брой таксиметрови автомобили и какво следва, ако не ги
представи в указания срок.
(3) Превозвачът е длъжен да представи всички изискани документи, които да са
актуални към датата на поискването им в срока на уведомителното писмо.
(4) Уведомителното писмо се изпраща на адреса, посочен при регистрацията на
превозвача или на адреса посочен в заявлението по чл. 2, ал. 1 от настоящата наредба
Чл. 14. (1) Всеки таксиметров превозвач трябва да отговаря на изискванията на
чл. 24 и чл. 24а от Закона за автомобилния превози.
(2) До разпределение се допуска всеки, който отговаря на посочените в чл. 24 от
ЗАП и които са получили Разрешението за таксиметров превоз на пътници, издадено от
кмета на община Завет или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен
автомобил.
(3) Ако даден превозвач не отговаря на посочените условия, или не е спазил
чл.13, ал. 3, не се допуска в разпределението на определените по чл. 11 брой
автомобили, като това обстоятелство се посочва в протокола, който се представя на
кмета на община.
(4) Заповедта на кмета по чл. 10, ал. 1. т. 2 се връчва на превозвачите, участващи
в разпределението.
Чл. 15. (1) След влизане в сила на заповедта на кмета на общината по чл. 14, ал. 4
комисията или определеното длъжностно лице продължава работата си с организацията
на разпределението.
Чл. 16. (1) Председателят на комисията или определеното длъжностно лице
изпраща уведомителни писма до всеки допуснат превозвач за датата и часа на
провеждане на разпределението и посочва какви документи са необходими да
представят, ако е нужно.
Чл. 17. (1) Всеки превозвач или упълномощено от него лице един ден преди датата
на извършване на разпределението, трябва да представи необходимите документи, ако са
поискани.

РАЗДЕЛ III
РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БРОЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ
АВТОМОБИЛИ
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Чл. 18. (1) За всеки превозвач, допуснат до разпределение, в зависимост от броя на
притежаваните от него разрешение за извършване на таксиметров превози се определя
дял от общия максимален брой на автомобилите по чл. 11.
Чл. 19. (1) Делът на всеки превозвач, допуснат до разпределение се получава след
като Определеният по чл. 11 максимален брой на автомобилите се разделя на броя на
автомобилите, за които превозвачите, допуснати до разпределението, имат издадено
разрешение по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП, , като делът се оформя до стотни, без да се закръгля
към по голямото число.
Чл. 20. (1) Делът на всеки превозвачите се определя по формулата:
D = О:N
Където:
- D е дял от общия определен брой на всеки превозвач;
- О е определеният брой на автомобилите по т. 1;
- N e броят на автомобилите, за които превозвачите са получили разрешение по чл.
24а.
(2) Всеки получен дял се оформя като цяло число, без да се закръгля към по
голямото.
(3) В случай, че след така проведеното разпределение, остане незаета бройка/и, те
се разпределят, съответно от най - големия остатък до изчерпване на останалите
свободни бройки.
(4) Допълнително разпределение по ал. 3 се извършва еднократно.
(5) Независимо от определения дял при разпределението, никой превозвач не може
да получи повече брой таксиметрови автомобили от автомобилите, за които притежава
съответното разрешение по чл. 24а, ал.1 от ЗАП.
Чл. 21. (1) В случай, че след извършеното разпределение, се регистрира друг
превозвач и получи разрешение по чл. 24а, ал.1 от ЗАП в едномесечен срок от узнаване
на тези обстоятелства, се извършва ново разпределение.
(2) Ново разпределение не се извършва, ако има незаети бройки от определения
брой автомобили по чл. 11, ал. 1, които са достатъчни за разпределение, като се спазва
съответно реда по предходните членове.
(3) В случай, че кметът на общината със заповед по чл. 24а, ал. 8 от ЗАП е
прекратил действието на издадено разрешение, с което превозвач е получил брой от
определените по чл. 11, ал.1 автомобили, се извършва ново разпределение, ако има
подадени заявления за извършване на ново разпределение и в случай, че няма незаети
бройки по чл. 11, ал. 1, които да удовлетворят заявителя/те.
(4) Новото разпределение се извършва при условията и реда на раздел II от
настоящата наредба.
РАЗДЕЛ IV
ТАРИФА ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Чл. 22. (1) На територията на община Завет са определени тарифи както следва:
т.1 дневна тарифа
т.2 Нощна тарифа
Чл. 23. (1) Цени на тарифите по чл. 24:
т.1 дневна тарифа - от 0,20 лв. км./пробег до 1,00 лв. км./пробег;
т.2 Нощна тарифа от 0,30 лв. км./пробег до 1,10 лв. км./пробег;
(2) Определените по ал. 1 тарифи са в минимален и максимален размер.
Чл. 24. (1) Превозвачът сам определя размера на тарифите си, но в рамките на
определените минималните и максималните размери по чл. 23.

РАЗДЕЛ V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 24а от Закона за
автомобилните превози ( ЗАП).
§ 2. С влизане в сила на настоящата наредба се отменя Решение № 197
по
Протокол № 18 от 28.04.2017 г. на общински съвет гр. Завет.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата
на община Завет.

Наредбата е публикувана на интернет страницата на община Завет на 12.07.2017г.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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