Приложение № 1
МОТИВИ
към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Варна
(Приета с реш. № 2452-2(44)/05-06.03.2003 г., последно изм. и доп. с реш. № 496-1(11)/30.12.2020 г. на
Общински съвет – Варна)

1.

Причини,

които

налагат

приемането

на

изменения

и

допълнения

на

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Варна (НОАМТЦУТОВ).
Настоящите изменения и допълнения се налагат от необходимостта да бъдат определени
такси за нови услуги, които са вменени като задължение на община Варна в съответствие с
изменението на Закона за автомобилните превози (Обн. ДВ бр. 82/1999 г., в сила от 17.09.1999 г.,
последно изм.в бр. 60/2020 г., бр. 71/2020 г., бр. 108/2020 г.)

и очакваното изменение на Наредба №

34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
Промените предвиждат изпълнение на услуги от общинската администрация, имащи за
цел намаляване на административната тежест на лицата изпълняващи таксиметрова
дейност, чрез създаване на единен публичен таксиметров регистър и неговото обслужване.
Съгласно чл.12, ал.14 от ЗАП е необходимо Общински съвет – Варна да одобри такси за
изпълнение на услугите. Основание за определянето им са разпоредбите на Глава трета
„Такси за лицензи, разрешения и други документи, издавани от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ на Тарифа № 5 за таксите които се събират в системата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Одобрена с ПМС
№ 81 от 10.05.2000 г., ДВ, бр. 41/2000 г., последно изм. и доп. ДВ бр.59/2016 г.).

Определените в Тарифа № 5 такси са както следва :


За издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари в

страната и за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници се събират следните такси:


за таксиметров превоз на пътници - 100 лв.

За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация

за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно
средство се събира такса 10 лв.


За продължаване срока на лиценза и за отразяване на промени в обстоятелствата,

вписани в лиценза за извършване на обществен превоз на пътници или товари в
страната или в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници, се събира такса 100 лв.


За издаване на дубликат на лиценза и удостоверението за регистрация се

заплаща такса 10 лв.
Таксите се заплащат при подаване на необходимите документи.
Предвидените за изпълнение услуги, както и таксите за предоставянето им, са
изменение на Приложение № 1 „Местни такси по решение на Общинския съвет,
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определени съгласно наредбата по чл.9 от ЗМДТ“ към чл.67 от НОАМТЦУТОВ, раздел „Такси
за административни услуги“.
От друга страна, разпоредбите на чл.24а от ЗАП и чл.24 от Наредба № 34 от 1999 г. за
таксиметров превоз на пътници предполагат необходимост от обединяване на две услуги, а
именно: Услуга по т.4.23 „Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници“ и
услуга по т.4.26 „Издаване на комплект от 2 (два) броя стикери към разрешение за
таксиметров превоз“, да придобият редакция – „Издаване на разрешение за таксиметров
превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите“. Срокът на разрешението за
таксиметров превоз на пътници е ограничен в рамките на календарната година, за която се
иска разрешението – чл.24а, ал.3 от ЗАП.
Съгласно чл.32, ал.1 и ал.2 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на
пътници, община Варна има задължение да издаде и дубликат на разрешение за
извършване на таксиметров превоз, при изгубване или унищожаване на документ от страна
на регистрирания търговец.
Тези промени налагат изменения в Приложение № 1 и Приложение № 2 от НОАМТЦУТОВ.
2.

Цели, които се поставят.
Необходимост от актуализация и по-добро обхващане на услугите, които имат

задължителен характер за изпълнение от общинската администрация, както и коректно
определяне на техните такси. Друга основна цел е намаляване на административната
тежест

на

лицата

изпълняващи

таксиметрова

дейност,

спазване

на

сроковете

за

изпълнение на услугите, придържане към законовите разпоредби и повишаване нивото на
обслужване на гражданите и бизнеса.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба.
За прилагането на новите разпоредби не са необходими допълнителни бюджетни
средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително и финансови, ако има такива.
С приемането на настоящия проект за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОВ се
очаква определяне на ясни правила за начина на формиране на видовете услуги и таксите
към тях. Прецизирането на разпоредбите ще доведе до по-правилното функциониране на
общинската администрация и по-бързото и внимателно обслужване на гражданите и
представителите на бизнеса. Включването на нови услуги ще запълни липсата на такива до
момента, а отменянето на услуги, чиято необходимост е отпаднала, ще оптимизира
обслужването.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОВ е подзаконов
нормативен акт и не противоречи както на законодателството на Република България, така
и на европейското законодателство.
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се
налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
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