
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ 
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЛЕК ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ ДО 
СЕДЕМ МЕСТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЯСТОТО НА ВОДАЧА 
 
ОТНОСНО: Ред за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз 
на пътници от Кмета на Община Силистра през 2017 година  
 
Във връзка с приетия Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 32 от 
22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и § 6 (влязъл в сила от 01.04.2016 г.) от преходните и 
заключителни разпоредби на същия, с който бе изменен и допълнен Закона за автомобилните 
превози (ЗАП), Община Силистра информира регистрираните превозвачи, извършващи обществен 
превоз на пътници с лек таксиметров автомобил, следното: 

 съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗАП таксиметровите превози на пътници се извършват от 
регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран 
превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, 
с електронен таксиметров апарат с фискална памет, по ред, определен в наредбата по чл. 12а, ал. 5, 
след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници; 

 съгласно чл. 24а, ал. 1 от ЗАП разрешението за таксиметров превоз на пътници се 
издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен 
автомобил. В разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва 
дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.; 

 съгласно чл. 24а, ал. 2 от ЗАП разрешението по чл. 24а, ал. 1 се издава на регистриран 
по реда на закона превозвач, който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва 
дейността си по таксиметров превоз на пътници (в настоящия случай до Кмета на Община 
Силистра), и: 

1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за 
него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност; 

2. регистрираният превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен 
когато са разсрочени или отсрочени по законов ред; изискването за липса на задължения се отнася и 
за водача, извършващ превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка; 

 съгласно чл. 24а, ал. 3 от ЗАП разрешението се издава за срока, посочен от превозвача 
в заявлението по чл. 24а, ал. 2, но не по-късно от края на календарната година, за която се 
иска разрешението, т. е. не по-късно от 31.12.2017 г. 

 съгласно чл. 24а, ал. 4 от ЗАП в 14-дневен срок от получаване на заявлението кметът на 
общината издава разрешението по чл. 24а, ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са 
налице обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2, т. 1 или 2; 

 
За издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници се води 

регистър, който е публичен (чл. 24а, ал. 5 от ЗАП); 
 
 съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗАП разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на 
пътници, за срока за който е издадено разрешението; 

 
Уведомяваме Ви, че във връзка с чл. 61ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси 

(ЗМДТ) и § 3, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на ЗМДТ, 
с Решение № 303 по Протокол № 12 от 30.08.2016 г. на Общински съвет – Силистра бяха приети 
изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в 
Община Силистра (в сила от 01.01.2017 г.), и определен годишният размер на данъка върху 
таксиметров превоз на пътници за 2017 година – 350 лв.  
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Съгласно чл. 61у, ал. 3 от ЗМДТ данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи 
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, 
издадено от кмета на съответната община по ЗАП. Когато разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя 
за автомобил, пропорционално на броя на месеците от текущата година, следващи месеца на 
издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. Когато действието на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на 
годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, пропорционално 
на броя на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници 
се заплаща преди издаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП.  
 

 съгласно чл. 24а, ал. 8 от ЗАП кметът на общината прекратява със заповед 
действието на разрешението: 

1. по заявление на регистрирания превозвач; 
2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон; 
3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал. 2; 
4. при уведомяване по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс; 
Заповедите по чл. 24а, ал. 4 и 8 подлежат на оспорване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 
 

В заключение Ви напомняме, че съгласно § 7, ал. 1 от преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗДЗМДТ), 
разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени от Кмета на Община 
Силистра през 2014 (считано от м. август), 2015 и 2016 години по реда на ЗАП, до влизането в сила 
на ЗДЗМДТ (от 01.01.2017 г.), запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени, но 
не по-късно от 31.12.2016 г. 
  
Забележка: Образец на заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз 
на пътници се получава в Общинския център за информация и услуги, гише „Стопански дейности”, 
ет. 1 в Община Силистра.  

 
 
 
 
23.11.2016 г. 
гр. Силистра 
 
 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
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