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Относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община 
Смолян, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2017 година и 
утвърждаване образец на холограма и стикер. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

На основание чл.24а, ал.10 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.4 от 
Наредба №34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на 
транспорта, Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили, 
работещи на територията на общината. 

За 2016 г. броя на автомобилите е определен с решение на Общински съвет – 150 
броя. Не са налице новонастъпили обстоятелства, които да обуславят различно 
предложение. 

Съгласно чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет 
определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 
пробег, валидни за територията на Община Смолян. Съгласно ал.12 на същия член,  
цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно. За 2016 г. цените са 
определени с решение на ОбС в размер на  1.00 лв. –  дневна тарифа и 1.10 лв.  – нощна 
тарифа. Не са налице новонастъпили обстоятелства, които да обуславят различно 
предложение. 

Ще следва на основание чл. 21 , ал.1  т.8 от Наредба № 34 от 1999г. за таксиметров 
превоз на пътници , издадена от Министъра на транспорта, Общинският съвет да 
утвърди образец на холограма и стикер, която да се залепва на видно място - в  дясната 
част на предното стъкло на автомобила/ приложение № 1 към решението /. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал.10 - 12 от Закона за 
автомобилните превози и чл.24, ал.4 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз 
на пътници, издадена от Министъра на транспорта, предлагам на общинския съвет да 
вземе следните  

РЕШЕНИЯ: 
 

І. Определя брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 
Община Смолян за 2017год. – 150 ( Сто и петдесет броя ).  



II. Определя максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници 
за един километър пробег за 2017 г. : 

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

  III. Утвърждава образец на холограма и стикер, който да се залепва на видно 
място - дясна част на предното стъкло на автомобила по приложение № 1 към 
решението. 

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

 
 
 
 
Вносител, 
Николай Мелемов 
Кмет  на община Смолян 
 
 
 
 


