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ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

ГРАД  СТРАЛДЖА 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа 

 

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз 

на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023г., валидни за 

територията на община Стралджа.  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Настоящата докладна записка е изготвена въз основа на следните мотиви: 

 Съгласно изискванията на чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните 

превози, общинските съвети определят в срок до 31 октомври минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по 

съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната 

община. Цените на таксиметровия превоз се актуализират най-малко веднъж годишно.  

За 2022г., с Решение № 292 от Протокол №25/30.09.2021г. общински съвет 

Стралджа, определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег, валидни за територията на община Стралджа, както следва: 

- Дневна тарифа – минимална цена - 0,70 лв., максимална цена – 1,00 лв. 

- Нощна тарифа – минимална цена – 0,75 лв., максимална цена – 1,20 лв. 

След проведена работна среща между общинската администрация и 

представители на трите таксиметрови фирми, които имат разрешително за таксиметров 

превоз на територията на общината, се взе единодушно решение цените на тарифите за 
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таксиметров превоз на пътници да останат непроменени спрямо определените с 

Решение № 292 от Протокол №25/30.09.2021г. на Общински съвет Стралджа.  

Имайки предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 

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

общински съвет Стралджа да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Общински съвет Стралджа определя минималните и максималните цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 

2023г., валидни за територията на община Стралджа, в размер: 

- Дневна тарифа – минимална цена - 0,70 лв., максимална цена – 1,00 лв. 

- Нощна тарифа – минимална цена – 0,75 лв., максимална цена – 1,20 лв. 

2.Настоящото решение да се връчи на ЕТ „Веселин-92-Веско Узунов“, ЕТ“ 

Цветелина-90“ и ЕТ „Маями – 167 – Василка Куртева“ за сведение и изпълнение. 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

Атанас Киров   

Кмет на община Стралджа 

 

 

 

 

 


