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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията 

на община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози (ЗАП), общинските съвети 

определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община.  

Със свое Решение № 124/ 27.11.2014 г., Общински съвет Елена е определил минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за 

територията на община Елена, както следва: 

1. Минимални цени: 

- дневна тарифа – 0.60 лв.; 

- нощна тарифа – 0.65 лв. 

2. Максимални цени: 

- дневна тарифа – 1.00 лв.; 

- нощна тарифа – 1.20 лв. 

В изпълнение на чл. 24а, ал. 12 от ЗАП, определените от общинския съвет цени следва да 

бъдат актуализирани най-малко веднъж годишно. Предложението, което правя, е 

диапазонът на цените да не бъде променян, като аргументите ми за това са следните:  

- към настоящия момент няма постъпили искания от превозвачите, осъществяващи 

таксиметрови услуги, за корекция в цените за превоз на пътници; 

- определеният ценови диапазон е достатъчно широк и позволява на превозвачите 

гъвкаво да формират крайни цени, съобразно реалната финансово-икономическа 

обстановка, търсенето и предлагането на таксиметрови услуги. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните 

превози, Общински съвет Елена 

Запазва действащите към момента минимални и максимални цени за таксиметров 

превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община 

Елена, а именно: 

1. Минимални цени 

- за дневна тарифа – 0.60 лв.; 

- за нощна тарифа – 0.65 лв.     

2. Максимални цени 

- за дневна тарифа – 1.00 лв.; 

- за нощна тарифа – 1.20 лв. 

 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

 

Петко Петков, старши експерт „ИДУ“ 

03.05.2017 г., 13:20 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


