
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 710 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.04.2022 г., Прот. № 47 

 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на цените за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег, валидни за територията на община 

Свищов 

 

 

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

и местната администрация (ЗМСМА), чл. 24а, ал. 12 от Закона за автомобилните 

превози (ЗАвтП), във връзка с молба с рег. индекс № 94-М-148/21.03.2022 г. от 

таксиметрови превозвачи в община Свищов, писмо с рег. индекс № 94-М-

148/23.03.2022 г. от представител на таксиметровите превозвачи в община Свищов 

и предложение с Вх. № 1341/11.04.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

Актуализира цените за таксиметров превоз на пътници, валидни за територията 

на община Свищов, както следва:  

1. Дневна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 1,00 лв. (един 

лев); максимална цена – 1,80 лв. (един лев и осемдесет стотинки);  

2. Нощна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 1,00 лв. (един 

лев); максимална цена – 1,80 лв. (един лев и осемдесет стотинки); 

3. Цена за един километър пробег извън населеното място - минимална цена – 

1,00 лв. (един лев); максимална цена – 1,80 лв. (един лев и осемдесет стотинки). 

МОТИВИ: Условията и редът за осъществяване на таксиметров превоз на 

пътници са регламентирани със Закона за автомобилните превози (ЗАвтП) и 

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от ЗАвтП установява задължение на общинските съвети 

да определят минимални и максимални цени за един километър пробег по 

съответната тарифа, валидни за територията на съответната община. 

С Решение № 294/29.10.2020 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов са 

определени минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

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



1. Дневна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 0,60 лв.; 

максимална цена – 1,20 лв.; 

2. Нощна тарифа за един километър пробег – минимална цена – 0,60 лв.; 

максимална цена – 1,20 лв., 

като стойностите на съответните тарифи не са променяни от 2014 г. 

ЗАвтП и Наредба № 34/1999 г. не съдържат и не въвеждат методика, по която 

да се определят минималните и максимални цени за километър пробег за 

таксиметров превоз на пътници. За разлика от други нормативни актове текстовете 

за тези цени не са обвързани с изисквания за пазарна ориентираност. 

В Община Свищов е получена молба (Вх. № 94-М-148/21.03.2022 г.) от 

таксиметрови превозвачи с аргументи за актуализиране на минималните и 

максимални цени на таксиметровите услуги. Предложените стойности са за 

минимална цена – 1,20 лв. и максимална цена – 1,80 лв. за километър пробег. 

С последващо писмо с рег. индекс № 94-М-148/23.03.2022 г. от представител на 

таксиметровите превозвачи, с цел избягване рязкото поскъпване на таксиметровите 

услуги, е предложена нова минимална цена от 1,00 лв. за километър пробег. 

Налице са достатъчно значими предпоставки, които налагат актуализация на 

определените цени за таксиметров превоз на територията на община Свищов. 

Липсата на ясно разписана методика и методологически указания в тази посока от 

националните компетентни органи води до неуредици в процеса и сложност за 

мотивиране на всяко едно подобно решение. По принцип дейността е в 

разрешителен режим, а ценообразуването на услугата трябва да е в правото на 

данъчно задълженото лице, извършващо дейността. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


