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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
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ОТНОСНО: Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

 

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, 

община Стралджа публикува на 20.01.2021г. на официалния сайт на общината Проект 

за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги с изложените мотиви към него, като предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в 

общинска администрация подобни становища и предложения.  

 

Представям на Вашето внимание проект на Промяна на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, продиктуван от 

следните МОТИВИ: 

1.Причини, налагащи промяната на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги: 

В Държавен вестник брой 60 от 07.07.2020 г. е обнародвано изменение на  

Закона за автомобилните превози (ЗАП) в частта да се делегират от 01.01.2021 г. 

следните права на кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица: 

- да имат достъп до публичен единен таксиметров регистър; 

- да извършват регистрация и да издават удостоверение за регистрация на 

търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници; 

- да  вписват, отписват и правят промени в данните на издадените 

удостоверения. 

 Компетентността и задълженията на кметовете на общините са съгласно: 

- Чл.12, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, който в новата си редакция 

постановява, че „удостоверения за регистрация на търговец, извършващ 

таксиметров превоз на пътници, се издават от кметовете на общините или 

оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управление на търговеца, 

когато 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.“ 

 

ОБЩИНА    СТРАЛДЖА,    ОБЛАСТ    ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-54, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 
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- Чл.12, ал. 5 от Закона за автомобилните превози гласи – „Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация“предоставя достъп до публичен единен 

таксиметров регистър на кметовете на общини или на оправомощени от тях 

длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените 

удостоверения“. 

До 31.12.2020 г. удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на 

таксиметров превоз на пътници се издаваше от Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ като се заплащаше такса за услугата, съгласно действащата в момента 

Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщения. След тази дата съгласно новата редакция 

на чл.12. ал.2 ЗАП дейността се поема от кметовете на общини.  

Съгласно чл.12, ал.14 (нова, в сила от 01.01.2021) от ЗАП се конкретизира 

задължението за определяне на таксата с Решение на общински съвет в сила от 

01.01.2021 г.  – „С наредба на общински съвет се определя таксата за издаване на 

удостоверението за регистрация и за вписване на промени“. Във връзка с това 

изменение на ЗАП, в действащата Наредба №5  на ОбС-Стралджа  за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги,  следва да се предвиди 

конкретна такса за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на 

промените, посочени по-горе. 

Предлага се размерът на таксите да е същия, като този в посочената тарифа на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения  - 100,00 

лв. за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници; 10,00 лв. за извършване на промени – вписване, отписване на всяко 

конкретно превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран 

търговец; 100.00 лв. за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните 

на издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници и 10.00 лв. за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници.  

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към  

Приложение №1 –„Услуги предоставяне от община Стралджа“  в  Административни 

услуги „Търговия, туризъм, транспорт” от Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. Под съществуващата точка 9 се 

въвеждат четири нови точки/реда, с текст както следва: 

- т. 10 – за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници -100.00 лв. 

- т. 11 – за извършване на промени – вписване, отписване на всяко конкретно 

превозно средство или водач, извършващ дейността от името на регистриран 

търговец– 10.00 лв. 

- т. 12. – за продължаване срокът на действие и за други промени  в данните на 

издадените удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници – 100.00 лв. 

- т.13 – за издаване на дубликат на удостоверението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници – 10.00 лв. 

Считано от 25.02.2020г. на основание Закона за изменение и допълнение на 

Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.) СТАИ ЗА ГОСТИ И 

АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ, А СЕ РЕГИСТРИРАТ. 

Съгласно § 36 от Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 

17 от 25.02.2020г.), ал. 5 на чл. 121 се изменя така: „(5)Изискванията към 

категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът 

за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости 

и апартаменти за гости се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“  



Съгласно чл.128, ал.2  от Закона за туризма- „Кметът на общината или 

оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на места за настаняване 

от клас "В", в които се извършва хотелиерска дейност, чрез вписване в Националния 

туристически регистър“. 

В този смисъл предлагам допълнение на таблицата с услуги и цените за тях към  

Приложение №1 –„Услуги предоставяне от община Стралджа“  в  

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” от Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Поради това, че 

регистрацията на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки се извършва 

в системата ЕСТИ по електронен път, съгласно  Закона за туризма  отпада, 

необходимостта от Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от 

тях нощувки извършвана от Кмета на общината или от оправомощено лице, текста в 

съществуващата точка 5 се заменя  с текст както следва: 

-„Регистриране на места за настаняване клас „В“ – апартаменти за гости и стаи 

за гости.“ 

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги: 

 

- Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

– Уеднаквяване на видовете услуги с действащата нормативна уредба; 

– Синхронизиране на цените на услугите с оглед предоставената услуга. 

 

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

– Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 

човешки ресурси. 

 

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги: 

 

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, 

стопански субекти, граждани и други. 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен – Конституцията на Република България, Закона за туризма, Закона за 

автомобилните превози и със Закона за местните данъци и такси , както и с тези на 

европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление.   
 

Въз основа на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ предлагам на общински съвет да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИE: 
 

І. Променя Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги по следния начин: 



 

В Приложение № 1   

Услуги, предоставяни от община Стралджа 

БИЛО: 

№ 

по 

ред 

Отдел Наименование 

Такса/Цена 

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” 

1. ИДОС 
Издаване на разрешение за таксиметров 

превоз на пътници 

 

15,00 лв. 

 

2. ИДОС 
Заверка на регистри за покупка и продажба 

на отпадъци от черни и цветни метали 

10,00 лв. 

3. ИДОС 
Категоризация на заведения за хранене и 

развлечение 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

4. ИДОС 
Категоризация на средства за подслон и 

места за настаняване 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

5. ИДОС 

Заверка на регистър на настанените туристи 

и на реализираните от тях нощувки 

 5,00 лв. 

6. ИДОС 
Потвърждаване или промяна категорията на 

туристически обект 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

7. ИДОС 

Вписване на промени в обстоятелствата за 

категоризирани средства за подслон или 

места за настаняване и издаване на 

удостоверение 

150,00 лв. 

8. ИДОС 

Вписване на промени в обстоятелствата за 

категоризирани заведения за хранене и 

развлечения и издаване на удостоверение 

150,00 лв. 

9. ИДОС 
Издаване на удостоверение за категория на 

туристически обект - дубликат  

100,00 лв. 

 

СТАВА: 

 

№ 

по 

ред 

Отдел Наименование 

Такса/Цена 

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” 

1. ИДОС 
Издаване на разрешение за таксиметров 

превоз на пътници 

 

15,00 лв. 

 

2. ИДОС 
Заверка на регистри за покупка и продажба 

на отпадъци от черни и цветни метали 

10,00 лв. 

3. ИДОС 
Категоризация на заведения за хранене и 

развлечение 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 



4. ИДОС 
Категоризация на средства за подслон и 

места за настаняване 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

5. ИДОС 
Регистриране на места за настаняване клас 

„В“ – апартаменти за гости и стаи за гости 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

6. ИДОС 
Потвърждаване или промяна категорията на 

туристически обект 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

7. ИДОС 

Вписване на промени в обстоятелствата за 

категоризирани средства за подслон или 

места за настаняване и издаване на 

удостоверение 

150,00 лв. 

8. ИДОС 

Вписване на промени в обстоятелствата за 

категоризирани заведения за хранене и 

развлечения и издаване на удостоверение 

150,00 лв. 

9. ИДОС 
Издаване на удостоверение за категория на 

туристически обект - дубликат  

100,00 лв. 

10. ИДОС 

Издаване на удостоверение за регистрация 

за извършване на таксиметров превоз на 

пътници 

100,00 лв. 

11. ИДОС 

Извършване на промени – вписване, 

отписване на всяко конкретно превозно 

средство или водач, извършващ дейността 

от името на регистриран търговец 

10,00 лв. 

12. ИДОС 

Продължаване срока на действие и за други 

промени  в данните на издадените 

удостоверения за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на 

пътници 

100,00 лв. 

13. ИДОС 

Издаване на дубликат на удостоверението 

за извършване на таксиметров превоз на 

пътници 

10,00 лв. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на общината след влизане на решението в сила да актуализира 

действащата Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги, съобразно така приетото изменение. 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

 

АТАНАС КИРОВ 
Кмет на община Стралджа  
 

 

 

 


