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Проект за определяне на минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по 

съответната тарифа, валидни на територията на Община 

„Марица“ 
 

 

 Съгласно чл. 66, ал. 1, чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Административно- процесуалния 

Кодекс, в срок от 30 дни, Община „Марица“, чрез настоящото публикуване се 

предоставя възможност заинтересованите лица да се запознаят с проекта, да 

направят своите писмени предложения, възражения по предложението за определяне 

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

километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община 

„Марица“, на  e-mail:  obshtina@maritsa.bg 

 

 

 Относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз за 

един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община 

„Марица“. 

 

 МОТИВИ: 

 Настоящото решение се приема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и чл. 3а от Наредба 

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

 Във връзка с постъпило предложение от „Националната Асоциация за защита на 

превозвачите и таксиметровите водачи – Пловдив“ за определяне на минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз за един километър пробег по съответната тарифа, 

валидни на територията на Община „Марица“ с № 12-03-10 от 09.11.2022 г. 

 Законово установена възможност и правомощие на Общински Съвет – „Марица“ да 

определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз за един километър пробег 

по съответната тарифа, валидни на територията та Община „Марица“. 

Предложението за минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег по съответната тарифа, на територията на Община „Марица“ е в 

съответствие с нормативните актове от висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство. За прилагане на предложението не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 13 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози и чл.3а от Наредба № 34/1999 

г. на МТ, предлагам Общинския съвет при Община „Марица да вземе следното: 

 

    Р Е Ш Е Н И Е: 

 

http://www.maritsa.bg/


1. Общински съвет „Марица“ определя минимални и максимални цени за 

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

на територията на Община „Марица“ за следващата календарна 2023 г. както следва: 

а. Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ километър 

пробег: 

- дневна тарифа /от 06:00 часа до 22:00 часа/ - 0.65 лв. на километър; 

- нощна тарифа /от 22:00 часа до 06:00 часа/ - 0.75 лв. на километър, 

 б. Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1 /един/ километър 

пробег: 

- дневна тарифа /от 06:00 часа до 22:00 часа/ - 1.10 лв. на километър; 

- нощна тарифа /от 22:00 часа до 06:00 часа/ - 1.30 лв. на километър; 

2.  Общински съвет Марица възлага на кмета на община Марица да предприеме 

необходимите действия по изпълнение на настоящото решение. 
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