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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Определяне минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 

пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на 

община Елена 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози (ЗАП), Общински съвет Елена 

със свое Решение № 43/ 05.05.2011 г. е определил максимални цени за таксиметров превоз 

на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Елена, както 

следва:  

- дневна тарифа – 1.00 лв.; 

- нощна тарифа – 1.20 лв. 

За периода от месец май 2011 г. до 10.10.2014 г., цените за 1 км пробег на превозвачите с 

издадени разрешителни от община Елена са както следва: 

- дневна тарифа – 0.65 лв.; 

- нощна тарифа – 0.75 лв. 

Съгласно последното изменение в Закона за автомобилните превози (ДВ, бр.60, 22.07.2014 

г.), общинските съвети се задължават да определят минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за 1 км пробег по съответната тарифа, валидни за 

територията на общината, където е издадено разрешението. 

Бе проведена среща с превозвачите, осъществяващи таксиметрови услуги на територията на 

община Елена, при което те споделиха мнението да се запазят досегашните максимални 

цени, а за минимални да се определят, както следва: 0.60 лв. за дневна тарифа и 0.65 лв. за 

нощна тарифа. По този начин действащите към момента цени ще се запазят, като ще 

попаднат близо до долната граница, определена от Общински съвет Елена. 
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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. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, 

Общински съвет Елена  

Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег, валидни за територията на община Елена, както следва: 

1. Минимални цени 

- за дневна тарифа – 0.60 лв.; 

- за нощна тарифа – 0.65 лв.     

2. Максимални цени 

- за дневна тарифа – 1.00 лв.; 

- за нощна тарифа – 1.20 лв. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


