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Относно: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услугите в Община Силистра 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 

В Държавен вестник, бр. 60 от 07.07.2020 г. бе обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗАвП), като с чл. 12, ал. 2 от закона се 

въвежда изискване, считано от 01.01.2021 г., удостоверенията за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз на пътници да се издават от кметовете на общини или от оправомощени 

от тях длъжностни лица по адреса на управление на търговеца. Също така, с ал. 14 на чл. 12 от 
ЗАвП се въвежда изискване с наредба на общинския съвет да се определи такса за издаване на 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за 

вписване на промени. 

Във връзка с горецитираните изменения и допълнения в ЗАвП, е необходимо да се 

допълни приложение № 11 към чл. 41 от НОАМТЦУОС, като се въведат такси за 

административните услуги за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени, които Община Силистра ще 

извършва от 01.01.2021 г. 

Във връзка с гореизложеното, необходимите допълнения в НОАМТЦУОС се изразяват 

в следното: 

       Приложение № 11 към чл. 41 от НОАМТЦУОС 

Било Става 

  11. (Нова – Решение № ….. от …… г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За издаване на удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници – 100 лв. 

12. (Нова – Решение № ….. от …… г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За включване в списъците към 

удостоверението за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз на пътници за всяко 
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конкретно превозно средство и за всеки 

конкретен водач, който ще извършва дейността 

от името на регистрирания превозвач, но за 

своя сметка – 10 лв. 

13. (Нова – Решение № ….. от …… г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За отразяване на промени в 

обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници – 100 лв. 

14. (Нова – Решение № ….. от …… г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За издаване на дубликат на 

удостоверението за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз на пътници – 10 лв. 

Забележка (Нова – Решение № ….. от …… г. на 

Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.): 

1. Таксите по т. 12 се заплащат в двоен размер, 

когато по искане на превозвача, съответният 

документ се издава в срок до 3 работни дни. 

2. Таксата по т. 13 се заплаща в двоен размер, 

когато по искане на превозвача, съответният 

документ се издава в срок до 7 работни дни. 

3. Таксата по т. 14 се заплаща в двоен размер, 

когато по искане на превозвача, съответният 

документ се издава в срок до 1 работен ден. 

 

Уведомявам Ви, че проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра, касаещ 

горецитираните предложения, заедно с мотивите към него, бяха публикувани на интернет 
страниците на Общински съвет – Силистра и Община Силистра на 13.10.2020 г., като в 

законоустановения 30-дневен срок не постъпиха предложения и становища по проекта. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, 

чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните превози, и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс ПРИЕМА следните допълнения в Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра: 

Параграф единствен. В Приложение № 11 към чл. 41 се създават точки 11 – 14 и 

забележка със следните текстове: 
„11. (Нова – Решение № ….. от …… г. на Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници – 100 лв. 

12. (Нова – Решение № ….. от …… г. на Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За включване в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и за всеки конкретен 

водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка – 

10 лв. 



13. (Нова – Решение № ….. от …… г. на Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници – 100 лв. 

14. (Нова – Решение № ….. от …… г. на Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници – 10 лв. 

Забележка (Нова – Решение № ….. от …… г. на Общински съвет – Силистра, в сила от 

01.01.2021 г.): 1. Таксите по т. 12 се заплащат в двоен размер, когато по искане на превозвача, 

съответният документ се издава в срок до 3 работни дни. 

2. Таксата по т. 13 се заплаща в двоен размер, когато по искане на превозвача, 

съответният документ се издава в срок до 7 работни дни. 

3. Таксата по т. 14 се заплаща в двоен размер, когато по искане на превозвача, 
съответният документ се издава в срок до 1 работен ден.“. 

 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс ДОПУСКА 

предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят особено важни 

обществени интереси и поради това, че от закъснение на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда, а именно спазване изискванията на Закона за 

автомобилните превози, уреждащи реда за издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени, които влизат в сила 

от 01.01.2021 г. 
 

 

 

 

С уважение, 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 

 

 

 

Съгласували: 

д-р Мирослав Тодоров 

Заместник-кмет „Финанси и икономика“ 

 

 

Ростислав Павлов 

Секретар на Община Силистра 

 

 

Мирослав Калинов 

Директор на дирекция „Финанси” 

 

 

Николай Николов 
Директор на дирекция „Правна” 

 

 

Изготвил: 

инж. Ивелин Чолаков 

Главен експерт „Транспортна дейност и 

разрешителни режими” в дирекция „Икономика” 


