
Приложение № 1.3   

 
  

Такси за административни услуги „Транспорт“ предоставяни от Дирекция 
„Общинска собственост“  

  
Издаване на разрешение за 

таксиметров превоз на пътници 
Бр. Срок Такса в 

лева 
№ на усл. в 

РАУ 
1. Издаване на разрешение за 

таксиметров превоз на пътници и 
холограмни стикери за 
автомобилите: 
а/ за първоначално издаване на 
разрешение 
б/ за всяко ново продължение на 
валидността на разрешението 

1 14 дни   

 

60.00 

30.00 

2069 

2. Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в 
разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

1 14 дни 15.00 3167 

3. Издаване на дубликат за 
разрешение за таксиметров превоз 
на пътници и холограмен стикер 

1 14 дни 15.00 2715 

4. Прекратяване на действието на 
разрешение за таксиметров превоз 
на пътници 

1 14 дни Без 
такса 

3166 

 
Издаване на удостоверения за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници

Бр. Срок Такса в 
лева  

 

5. Издаване на удостоверение за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници. 
 

1 14 дни 60.00 594 

6. Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в 
удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз 
на пътници 
 

1 14 дни 30.00 1442 

7. Вписване на автомобили и/или 
водачи, които извършват 
таксиметров превоз на пътници от 
името на регистриран превозвач, 
но за своя сметка в списъците към 
удостоверението за регистрация на 
превозвача. 
 

1 14 дни 6.00 1229 

8. Отписване на автомобили и/или 1 14 дни 6.00 1230 



водачи, които извършват 
таксиметров превоз на пътници от 
името на регистриран превозвач, 
но за своя сметка в списъците към 
удостоверението за регистрация на 
превозвача. 

9. Издаване на дубликат на 
удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз 
на пътници. 

1 14 дни 15.00 815 

10. 
 
 

Прекратяване на правата, 
произтичащи от удостоверение за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници по 
молба на неговия притежател. 

1 14 дни  
Без такса 

357 

11. Регистрация на пътни превозни 
средства с животинска тяга, 
включително Регистрационен 
талон за пътно превозно средство 
с животинска тяга и Издаване на 
регистрационна табела 

- Промяна в регистрацията на 
пътно превозно средство с 
животинска тяга 
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