
 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА РИЛА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От Георги Давидков Кабзималски 

Кмет на Община Рила 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила.  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение на № 283/07.02.2013 г. на Общински съвет, Община Рила е приета Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила. 

Към настоящия момент,  не са намерили отражение в общинската наредба  няколко вида такси , които 

се отнасят пряко до дейността на общинска администрация, град Рила. Същите са предмет на настоящото 

предложение, а именно „такса за издаване на удостоверение за регистрация на търговец, извършващ 

таксиметров превоз на пътници, „такса за вписване на промени в данните на издадените удостоверения за 

регистрация на търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници“, „такса  за издаване на дубликат на 

разрешение за извършване на таксиметров превозна пътници“, „такса за издаване на дубликат на 

удостоверение за регистрация на търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници“ . 

В чл. 23, ал.4, т. 2 от наредбата са определени за таксите  за ползване на тротоари, площади, улични платна и 

др. терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини, но и за 

щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба от търговския обект стоки . Предвид което , е 

необходимо да се допълни. 

 В чл. 23, ал.4, т. 3  от наредбата са определени за таксите  за ползване на квадратен метър площ за ден 

и за месец, на  терени с цел търговия с промишлени стоки. Същото понятие е ограничено , предвид факта , че 

освен промишлени стоки , много често се иска разполагане на стоки с потребителски характер. Предвид което 

, е необходимо да се допълни и този вид стока.  

Общински съвет, Община Рила е определил такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по 

реда на Наредба №34 от 1999г. на МТ в размер на 30 лв. и такса за холограмен стикер, в размер на 2.43лв/бр.  

Съгласно нормативната разпоредба на чл.12, ал.1,  ал.2 от ЗавП, таксиметров превоз на пътници може да се 

извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и 

от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва 

дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3. 

Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но 

за своя сметка, се уреждат с писмен договор.Удостоверенията за регистрация по ал. 1 се издават от кметовете 

на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, когато 

https://web.apis.bg/p.php?i=11169&b=0#p43124891


търговецът:1. отговаря на изискванията за благонадеждност, 2. разполага с поне едно собствено, наето или на 

лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по ал. 7;3.няма публични задължения. 

По смисъла на чл.12, ал.6 от ЗаВП , За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в 

регистъра търговецът по ал. 1 подава заявление до кмета на общината, към което прилага документите, 

определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5, списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име, и 

списък на превозните средства, с които ще извършват дейността. Търговецът подава заявление в 14-дневен 

срок при промяна на вписаните в регистъра данни. 

Съгласно чл. 32 от Наредба №34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, при изгубване или 

унищожаване на документите по чл. 31, ал. 1 в 3-дневен срок регистрираният търговец уведомява 

администрациите, които са ги издали.Дубликат на документа по чл. 31, ал. 1, т. 1 се издава след подаване на 

заявление от регистрирания търговец.Дубликат на удостоверението "Водач на лек таксиметров автомобил" се 

издава след подаване на заявление от водача. В преиздадените документи изрично се отбелязва "дубликат". 

 Следователно за издаването на дуликат е необходимо също да се определи такса. 

В общинската наредба не е определена такса за услуга „2018 Удостоверение за административен адрес 

на поземлени имоти“. Същата е в компетецията на техническа служба при общинска администрация. Предвид 

което е необходимо да се регламентира такава такса. 

      Към настоящия момент не са определени такива такси от Общински съвет, което е в противорчие с 

разпоредбите на закона, който от своя страна е акт с по-висока степен. 

Предвид което, предоставям на Вашето Внимание  проект на изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила. 

 Основната причина налагаща изменението и допълнението е  необходимостта от регламентиране на 

цираните  такси  на общинско ниво. 

Основната цел  е синхронизиране с актове от по-висока степен. 

Прилагането на новата уредба не изисква финансови  средства. 

Очакваният резултат от прилагането на новата уредба  е спазване на действащото законодателство и 

регламентиране на такси , касаещи пряко дейността на общинска админитрация и админстративното 

обслужване на гражданите. 

Предложеният проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила не противоречи на нормите на 

Европейският съюз, тъй като проектът на правилник е подзаконов нормативен акт, регламентиращ дейността 

на общински съвет, въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното 

самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото законодателство 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община Рила 

предостави възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като 

определи срок за предложения и становища по проекта за  изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Рила, до 

14.02.2023 г., определен съобразно законоустановената норма - по аргумент на чл. 26, ал.4, а именно: не по-

кратък от 30 дни, чрез публикуването на същия проект на официалната интернет страница на Община Рила: 

www.grad-rila.bg, на 13.01.2023 година. 

Във връзка с изложените обстоятелства, предлагам Общински съвет на Община Рила да постанови 

решение, с което да приеме изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Рила. 

Предвид гореизложеното, предлагам на вниманието Ви следното 
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ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 

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

местната администрация,  при спазени изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, 

Общински съвет на Община Рила 

РЕШИ: 

Изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

на територията на Община Рила, както следва: 

§1 В чл. 23, ал.4, т. 2 след думата  „витрини, “ се добавя „ … щендери и стелажи за излагане на 

предлагани за продажба от търговския обект стоки  … “  

§2 В чл. 23, ал.4, т. 3 след думата  „промишлени“ се добавя „ …и потребителски … “  

§3  В чл.40,  т. V Други такси за административни услуги , точка 31 се създават нови подточки 

31.3,31.4,31.4,31.5,31.6 със следните текстове: 

31.3  448090 Издаване на удостоверение за регистрация на търговец, 

извършващ таксиметров превоз на пътници 

10 лв./бр. 14 дни 

31.4 448090        за вписване на промени в данните на издадените  

                            удостоверения за регистрация на търговец, извършващ             5лв./ бр.                      14 дни 

                            таксиметров превоз на пътници 

31.5  448090      за издаване на дубликат на разрешение за извършване              5лв./бр.                        7 дни                  

                   на таксиметров превозна пътници 

31.6  448090      за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация на  

                           търговец, извършващ таксиметров превоз на                               5лв./бр.                        7 дни                  

    §4    чл. 38, II. Цени на технически услуги, извършвани от Отдел „УТСК“      създава нова т.38 със 

следното съдържание          

38.           2018        Удостоверение за административен           3лв.              7 дни 

                               адрес на поземлени имоти 

 

 

 

Внася, 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Издаване на удостоверение за регистрация на 

търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници 

Преки разходи  : 

Тонер касети 0,03 лв. на 1 бр. копие А4 

Хартия – 0,01лв  за бр.лист А4 средно 5бр за една услуга 

Необходими бр. листа за услугата 12 бр. 

Стойност на бланка, формуляр – 0,60 лв. 

Ламиниране – 1,00 лв. 

12 х 0,04 + 0,60 + 1,00 =2,08 лв. 

  

Непреки разходи: 

Ел. подпис  -  48,00 лв. 

Тел. Услуги – 30,00 лв. 

Ел. енергия – 6879,00 лв. 

ПП Деловодсто -  6048 лв. / стойността се дели на общия брой предоставени услуги 
от всички отдели в ОА – 2523бр/ 

13 005 : 2523 = 5,15 лв. 

Разходи за  възнаграждения и осигурителни вноски на  служителите 
„Дофинансиране“ – взето е ¼  от възнаграждението за 1 час работа, тъй като такова е 
съотношението на горецитираните услуги в общия обем на предоставяните от 
общината услуги 39000:365дни=106,84лв : 8часа =13,35лв. за час :4 = 3,33лв. 

 Общо: 2,08 + 5,15 + 3,33 = 10,56 лв.                    

За извършване на услугите за издаване на дубликат и вписване на промени с 50% 
по-малко 

10,00лв - 50% = 5,00лв. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


