
Приложение № 1 

 

За Услуга:  Издаване на удостоверение за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз на пътници на основание чл.12, ал.2 от ЗАП 

предложение - 100 лв. 

Размерът на таксата се изчислява по формулата:  

Рj = ПРj + НПР, където: 

Pj е размерът на таксата за услугата; 

 

ПРj са преките разходи за услугата (j); 

 

НПРj са непреките разходи за предоставянето на една услуга. 

 

ПРj = Тj x СЧСПОП + Тj x СЧСРП + РМj + РПДАj  + РВУj + ДПРj, където: 

 

преките разходи за услугата:  

Тj времето за извършване на една услуга 8 часа 

СЧСПОП - средната стойност на часовата ставка на пряко отговорния 
персонал; 

8х8,33 
лв./ч 

СЧСРП  - средната стойност на часовата ставка на ръководния персонал; 0,5х23,64 
лв./ч 

РМj - разходите за материали за остойностяваната услуга (j); 12,30 лв. 

РПДАj -  разходите за дълготрайни активи, присъщи за остойностяваната 
услуга (j); 

28,18 лв. 

РВУj - разходите за външни услуги за остойностяваната услуга (j); 0 

ДПРj са другите преки разходи, присъщи за остойностяваната услуга (j). 0 

Общо преки разходи за извършване на 1 услуга 118,94 
 

НПР = СР + РО + ФРВУ + ДНПР, където: 

непреките разходи за услугата:  

РО са разходите за обучение; 0 

ФРВУ са фиксираните разходи за външни услуги; 3,13 

РДА са разходите за дълготрайни активи (софтуер, бази данни, 
техника); 

0 

ДНПР са други непреки разходи; 0 

СР са режийните разходи (разходи за стопански нужди). 8,33 

Общо непреки разходи за извършване на една услуга 11,46 

Рj = ПРj + НПР 130,40 
  

 Настоящата стойност е определена съгласно Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им, в сила от 01.01.2013г., Приета с ПМС № 1 от 

05.01.2012г., Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2012г. 

 

 

 



За Услуга:  Включване в списъка на превозните средства към 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници за всяко конкретно превозно средство, на основание чл.12, 

ал.5 от ЗАП 

предложение - 50 лв. 
 

 

Размерът на таксата се изчислява по формулата:  

Рj = ПРj + НПР, където: 

Pj е размерът на таксата за услугата; 

 

ПРj са преките разходи за услугата (j); 

 

НПРj са непреките разходи за предоставянето на една услуга. 

 

ПРj = Тj x СЧСПОП + Тj x СЧСРП + РМj + РПДАj  + РВУj + ДПРj, където: 

 

преките разходи за услугата:  

Тj времето за извършване на една услуга 4 часа 

СЧСПОП - средната стойност на часовата ставка на пряко отговорния 
персонал; 

4х8,33 
лв./ч 

СЧСРП  - средната стойност на часовата ставка на ръководния персонал; 0,5х23,64 
лв./ч 

РПДАj -  разходите за дълготрайни активи, присъщи за остойностяваната 
услуга (j); 

28,18 лв. 

РМj - разходите за материали за остойностяваната услуга (j); 12,30 лв. 

РВУj - разходите за външни услуги за остойностяваната услуга (j); 0 

ДПРj са другите преки разходи, присъщи за остойностяваната услуга (j). 0 

Общо преки разходи за извършване на 1 услуга 85,62 
 

НПР = СР + РО + ФРВУ + ДНПР, където: 

непреките разходи за услугата:  

РО са разходите за обучение; 0 

ФРВУ са фиксираните разходи за външни услуги; 3,13 

РДА са разходите за дълготрайни активи (софтуер, бази данни, 
техника); 

0 

ДНПР са други непреки разходи; 0 

СР са режийните разходи (разходи за стопански нужди). 8,33 

Общо непреки разходи за извършване на една услуга 11,46 

Рj = ПРj + НПР 97,08 
  

 Настоящата стойност е определена съгласно Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им, в сила от 01.01.2013г., Приета с ПМС № 1 от 

05.01.2012г., Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2012г. 



За Услуга:  Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, на основание чл.12, 

ал.5 от ЗАП и чл.10, ал.6 от Наредба №34/6.12.1999г. за таксиметров 

превоз на пътници 

предложение - 25 лв. 

 

Размерът на таксата се изчислява по формулата:  

Рj = ПРj + НПР, където: 

Pj е размерът на таксата за услугата; 

 

ПРj са преките разходи за услугата (j); 

 

НПРj са непреките разходи за предоставянето на една услуга. 

 

ПРj = Тj x СЧСПОП + Тj x СЧСРП + РМj + РПДАj  + РВУj + ДПРj, където: 

 

преките разходи за услугата:  

Тj времето за извършване на една услуга 2 часа 

СЧСПОП - средната стойност на часовата ставка на пряко отговорния 
персонал; 

2х8,33 
лв./ч 

СЧСРП  - средната стойност на часовата ставка на ръководния персонал; 0,5х23,64 
лв./ч 

РПДАj -  разходите за дълготрайни активи, присъщи за остойностяваната 
услуга (j); 

28,18 лв. 

РМj - разходите за материали за остойностяваната услуга (j); 12,30 лв. 

РВУj - разходите за външни услуги за остойностяваната услуга (j); 0 

ДПРj са другите преки разходи, присъщи за остойностяваната услуга (j). 0 

Общо преки разходи за извършване на 1 услуга 68,96 
 

НПР = СР + РО + ФРВУ + ДНПР, където: 

непреките разходи за услугата:  

РО са разходите за обучение; 0 

ФРВУ са фиксираните разходи за външни услуги; 3,13 

РДА са разходите за дълготрайни активи (софтуер, бази данни, 
техника); 

0 

ДНПР са други непреки разходи; 0 

СР са режийните разходи (разходи за стопански нужди). 8,33 

Общо непреки разходи за извършване на една услуга 11,46 

Рj = ПРj + НПР 80,42 
  

 Настоящата стойност е определена съгласно Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им, в сила от 01.01.2013г., Приета с ПМС № 1 от 

05.01.2012г., Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2012г. 



За Услуга: Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в 

удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници, на основание чл.12а, ал.3 от ЗАП 

предложение - 100 лв. 

 

Размерът на таксата се изчислява по формулата:  

Рj = ПРj + НПР, където: 

Pj е размерът на таксата за услугата; 

 

ПРj са преките разходи за услугата (j); 

 

НПРj са непреките разходи за предоставянето на една услуга. 

 

ПРj = Тj x СЧСПОП + Тj x СЧСРП + РМj + РПДАj  + РВУj + ДПРj, където: 

 

преките разходи за услугата:  

Тj времето за извършване на една услуга 8 часа 

СЧСПОП - средната стойност на часовата ставка на пряко отговорния 
персонал; 

8х8,33 
лв./ч 

СЧСРП  - средната стойност на часовата ставка на ръководния персонал; 0,5х23,64 
лв./ч 

РМj - разходите за материали за остойностяваната услуга (j); 12,30 лв. 

РПДАj -  разходите за дълготрайни активи, присъщи за остойностяваната 
услуга (j); 

28,18 лв. 

РВУj - разходите за външни услуги за остойностяваната услуга (j); 0 

ДПРj са другите преки разходи, присъщи за остойностяваната услуга (j). 0 

Общо преки разходи за извършване на 1 услуга 118,94 
 

НПР = СР + РО + ФРВУ + ДНПР, където: 

непреките разходи за услугата:  

РО са разходите за обучение; 0 

ФРВУ са фиксираните разходи за външни услуги; 3,13 

РДА са разходите за дълготрайни активи (софтуер, бази данни, 
техника); 

0 

ДНПР са други непреки разходи; 0 

СР са режийните разходи (разходи за стопански нужди). 8,33 

Общо непреки разходи за извършване на една услуга 11,46 

Рj = ПРj + НПР 130,40 
  

 Настоящата стойност е определена съгласно Методика за определяне на 

разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и разходването им, в сила от 01.01.2013г., Приета с ПМС № 1 от 

05.01.2012г., Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2012г. 

 


