
ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

1/1 

 

Изх.№: 91-61-8 

Дата: 23.09.2021 

 

 

 

 

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ 

административен акт 
 

 

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК уведомявам за производство по издаване 

на общ административен акт – решение на Общински съвет – Попово за 

минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег с правно основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните 

превози във вр. с чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

Във връзка с горното Ви уведомявам, че проектът за решение, както и 

мотивите към него са качени и общодостъпни на официалната страница на 

Община Попово. 

На основание чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК определям като форма за участие на 

заинтересуваните лица в производството по издаване на акта възможността за 

подаване на писмени предложения и възражения. Такива могат да подавани на 

място в ЦАУИ, находящ се на адрес гр. Попово, ул. Александър Стамболийски” 

№ 1 – южния вход на сградата, чрез пощенски куриер на адрес гр. Попово, ПК 

7800, ул. „Александър Стамболийски” № 1 или на e-mail  адрес: 

obstina@popovo.bg  

На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените 

предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на 

съобщението за откриване на производството за издаване на административния 

акт на страницата на община Попово в интернет. 

 

 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

Зам. кмет инж. Милена Божанова 

Съгл. Заповед за заместване  

№647/17.09.2021г. 
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До Общински съвет       /ПРОЕКТ/  

гр. Попово 

        

         

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
От д-р Людмил Димитров Веселинов – Кмет на Община Попово 

 

 

 

Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз 

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

територията на Община Попово 

 

 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

 

 

На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и във 

връзка с чл. 24, ал.5 от Наредба № 34 от 1999г. за таксиметров превоз на 

пътници, Общинските съвети в срок до 31 октомври определят минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег по съответната тарифа за следващата календарна година, валидни за 

територията на съответната община. Съгласно чл. 24а, ал. 12 от  Закона за 

автомобилните превози и чл.24, ал.6 от Наредба № 34 от 1999г. за 

таксиметров превоз на пътници, цените се актуализират най-малко веднъж 

годишно. След проведена среща между представители на фирмите за 

таксиметров превоз на пътници и представители на общинската 

администрация, беше решено минималната цена за един километър пробег 

за дневна и нощна тарифа да бъде 0.90лв, а максималната цена за един 

километър пробег за дневна и нощна тарифа да бъде 1.49 лв.  
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Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.11 и 12 от 

Закона за автомобилните превози, във връзка с чл.24, ал.5 и 6 от Наредба № 

34 от 1999г. за таксиметров превоз на пътници предлагам на Общински 

съвет Попово да вземе следното: 

 

 

 

 

Решение: 
 

 

1. Определя следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз 

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

Попово, както следва: 

1.1. Минимални цени: 

 дневна тарифа- 0.90лв. 

 нощна тарифа- 0.90лв 

         1.2. Максимални цени: 

 дневна тарифа- 1.49лв. 

 нощна тарифа- 1.49лв 

 

 

Приложение: Протокол от проведена среща между представители на 

Общинска администрация и таксиметрови превозвачи, работещи и 

регистрирани в Община Попово 

 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

 
Изготвил: Красимир Дамянов 

Директор Дирекция „МРЕТ” 

 

 

Съгласувал: Пламен Русев 

Старши юрисконсулт 
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