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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите
стоянки на територията на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 14.10.2014 год. бе издадено второ разрешение за осъществяване на таксиметров превоз
на територията на община Елена, с което лицензираните превозвачи станаха двама.
Съгласно чл.47 ал.1 от Наредба № 34 / 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, в
правомощията на общинския съвет е да определи броя, местонахождението и
сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината. Във връзка с това
общинската комисия за безопасност на движението проведе заседание, на което бе
направено предложение този въпрос да бъде разгледан на следващото заседание на
общинския съвет.
Проведена бе и среща с превозвачите, осъществяващи таксиметрови услуги, при което те
споделиха мнение, че най-подходящото място за таксиметрова стоянка са паркоместата на
ул. „Стоян Михайловски“, северно от автогарата. Уточнено бе, че става въпрос за първите
две клетки от западна страна, където и в момента престояват таксиметровите автомобили.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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.47, ал.1 от Наредба № 34 / 1999 г. за таксиметров
превоз на пътници, Общински съвет Елена

1. Определя таксиметрови стоянки на територията на община Елена, а именно: два
броя паркоместа, разположени в западната част на паркинга, находящ се на ул.
„Стоян Михайловски“, северно от сградата на Автогара Елена.
2. Таксиметровата стоянка да бъде сигнализирана със съответните пътни знаци и
хоризонтална маркировка, съгласно изискванията на Правилника за приложение на
Закона за движение по пътищата.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА
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