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Относно: Срока на валидност на разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, 
обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в 
тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл. 24а на Закона за 
автомобилните превози и определяне на максимални и минимални  цени за 
таксиметров превоз на пътници.  

 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
  
 Съгласно разпоредбите на  чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози  
разрешението за  таксиметров превоз на пътници се издава за срока посочен от 
превозвача в заявлението, но не по късно от календарната година, за която се иска 
разрешението . 
 На основание чл.24а, ал.10 от Закона за автомобилните превози общинският 
съвет определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 
общината, както  и реда и условията за разпределение между превозвачите. 

 Във връзка със спазването на изискванията на чл. 21, ал.1 т. 8 от Наредба № 34 
от 1999г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта 
всеки автомобил следва да има залепена  на видно място отвън  холограма и стикер,  на 
която да се вписва пореден номер на регистрацията в общината, по определения от 
Общинския съвет  образец. 

Съгласно чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети 
определят максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната 
община, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници. Съгласно 
ал.12 на същият,  цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно. 
 Във връзка с гореизложеното и поради предстоящо издаване на разрешения за 
таксиметров превоз на пътници на таксиметрови превозвачи и с цел актуализиране  на 
приетите с Решениe № 606/30.11.2017г за максимални и минимални цени на 
таксиметров превоз, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.24а от Закона за автомобилните 
превози предлагам на общинския съвет да вземе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

І.Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на Община 
Смолян за 2019год. – 150 (Сто и петдесет броя).  
ІІ.Определя 13 бр. (тринадесет  броя)  таксиметрови стоянки на територията на община 
Смолян и брой автомобили в тях както следва: 

1. Бул. «България»  между № 85 и № 83 пред северния вход на автогара Смолян 
– 10 места. 



2. Бул. «България» № 53 северно от Търговски комплекс 
« Дружба» - 10 места. 
3. Бул. «България» между № 5 А и № 7 западно от църква «Св. Висарион 

Смоленски»  - 5 места. 
4. Бул. «България» № 3 северно в джоб на улично платно пред хотел «Смолян» 

- 5 броя. 
5. Бул. «България» № 10 до  № 12 , южно локално платно – 10 броя. 
6. Бул. «България» № 6, северно на паркинга зад сградата на бившата Експрес 

банк.- 10броя. 
7. Ул. „Родопи” от № 57 до № 59, в кв. Райково , срещу входа на супермаркет 

„Кондор” – 5 броя места. 
8. Ул. „Родопи” от № 99 до № 101 до хлебозавода – 5 броя места. 
9. Ул.”Коста Аврамиков” северно от № 33 до № 39 до спирка „Бункера”             

– 5 броя. 
10. Ул. „Рожен” № 5 северно пред печатница „Кайнадина” – 10 броя места. 
11. Кръстовище на ул. „К. Маджаров” с ул. „Тракия“, ул. „Стою Шишков”,      

ул. „В. Райдовски” при мадански мост – 5 броя. 
12. Разширение на автобусна спирка под хижа „Студенец” – к.к. Пампорово – 5 

броя места. 
13. Улично платно до хотел „Маркони”, к.к. Пампорово – 10 места. 
 

ІІІ. Във връзка със спазването на изискванията на чл. 21, ал. 1 т. 8  от Наредба № 34 от 
1999 г. за таксиметров превоз на пътници, утвърждава изискването всеки автомобил да 
има на видно място холограма и стикер, на която да се вписва пореден номер на 
регистрацията в общината и утвърждава определения образец. 
 
ІV.Определя срок на валидност на разрешенията  за таксиметров превоз на пътници по 
чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози  разрешението се издава за срока 
посочен от превозвача в заявлението, но не по късно от календарната година, за която 
се иска разрешението. 
V. Определя максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег: 

• Дневна тарифа – 1.00 лв. 
• Нощна тарифа – 1.10 лв. 

VІ.Определя минимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници за един 
километър пробег: 

•  Дневна тарифа – 0.40 лв. 
•  Нощна тарифа – 0.50 лв. 

 
VII .Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите решения. 

 
 
Вносител, / П / 
Николай Мелемов 
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