
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: Община гр. Добрич Нормативен акт: Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община гр. 

Добрич  

 

Контакт за въпроси: Георги Ковачев Телефон: 058/600702 

                

I. Дефиниране на проблема: 
 

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

В Държавен вестник, брой № 60 от 07.07.2020 г., са публикувани изменения и 

допълнения на Закона за автомобилните превози /ЗАП/. Съгласно чл.12, ал.2 от ЗАП, 

считано от 01.01.2021 г., на Кметовете на общини са възложени нови компетенции и 

задължения, а именно: издаване на удостоверения за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници. До промените в закона, производствата по 

регистрацията се извършваше от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 

/ИААА/. Неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници е списък на превозните средства, с които ще се 

осъществява дейността, както и списък с данни на водачите, които ще извършват 

дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. В съответствие с 

измененията в закона, Община гр. Добрич следва да предоставя следните нови 

административни услуги : 

- Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници; 

- Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници; 

- Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 

- Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 

         Удостоверенията за регистрация са безсрочни и се издават по адрес на управление на 

търговеца. Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗАП, Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват 

удостоверенията за регистрация. Според ал. 5 на същия член, ИААА е задължена да 

предоставя достъп до Регистъра на кметовете на общини и оправомощени от тях 

длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените 

удостоверения.  

         В Регистъра се вписват удостоверенията за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници, моторните превозни средства с които търговецът 



извършва превозите и водачите, които ще извършват дейността от името на 

регистрирания търговец, но за своя сметка. При промяна на обстоятелствата, които 

подлежат на вписване се извършва изменение и допълнение в Регистъра и в 

удостоверението за регистрация на търговеца. 

        Редът и условията за издаване на удостоверения за регистрация на таксиметров 

превоз на пътници са подробно уредени в Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров 

превоз на пътници, приета от Министъра на транспорта. На 28.10.2020 г. на Портала за 

обществени консултации, поддържан от Министерски съвет е публикуван проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 06.12.1999 г.. Към настоящия 

момент, наредбата не е изменена и допълнена в съответствие с настъпилите промени в 

закона. 

        В чл.12, ал.14 от ЗАП е предвидено с наредба на Общински съвет да се определи 

такса за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени в него. 

При делегиране на правомощия на общините за администриране на  регистрационния 

режим, определен в ЗАП, таксите за извършване на административното обслужване, 

следва да бъдат приети с решение на Общински съвет град Добрич. 

        С Решение № 42-4 от 18.12.2018 г. Общински съвет гр. Добрич бе променен 

предмета на дейност на ОП „Паркинги и пазари“ и събирането на такси и контрол на 

кратковременното паркиране в „Синя зона“, бе възложено като задължение на това 

предприятие. До тази дата, функциите се изпълняваха от ОП „Устойчиви дейности и 

проекти“.  

        Според горепосоченото решение, предметът на дейност на общинското предприятие 

„Паркинги и пазари“ вече е: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски 

обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, събиране на 

дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, събиране на 

такси и контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона“ на територията на град 

Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на 

автомобили, съгласно действащите общински наредби. Във връзка с това е необходимо да 

се промени и текстът на чл.57а, ал.2 от наредбата. 

       Необходимо е да се отмени таксата за услугата в чл.53, т. 2 на дирекция ИРЕФОП, тъй 

като с приемането на новия Закон за обществените поръчки /ЗОП/, влязъл в сила на 

15.04.2016 г. е отменено изискването на чл. 25, ал. 1, т. 13 за закупуване на документация за 

участие в обществени поръчки от кандидатите. 

2. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или 

анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 
Не са изготвяни последващи оценки на въздействие. Последващи оценки на 

въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен 
акт и неговото прилагане ако е необходимо. 

II. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по 

конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. 
Разширяване на обхватът на извършваните от Община гр. Добрич услуги.  

      Повишаване на приходите на общината.  

      Съответствие с нормативните актове от по – високо ниво.  

Намаляване на административната тежест при обслужване на търговците, 

извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич. 



      Възстановяване на разходите на Общината по предоставяне на новите услуги. 

 

III. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички 

потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще 

окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички 

предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, 

държавни органи, др.). 

1. Преки заинтересовани страни: 

1.1. Община град Добрич; 

1.2. Всички лица, които са заинтересовани лица, съгласно наредбата. 
2. Косвено заинтересовани страни: 

Всички граждани и организации, включително всички дружества, неправителствени 

организации, еднолични търговци, дружества и т.н. . 

IV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, 

включително и варианта „без намеса”. 
Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”. 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант ще продължи да 

съществува несъответствие между текстовете на Наредбата и Закона за автомобилните 

превози.  

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще се 

постигне съответствие между текстовете от наредбата и Закона за автомобилните 

превози. 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) 

всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други 

негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 
При този вариант ще продължи да има противоречие между наредбата и 

останалата нормативна уредба. 
 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
Ще се постигне съответствие между наредбата и ЗАП. 

 

VI. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) 

всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в 

резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи 

кореспондират с формулираните цели. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Няма да има ползи за заинтересованите страни.  

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата ”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 
Всички пряко и косвено заинтересовани страни ще имат полза от предвиденото 



изменение, тъй като с него се цели постигане на съответствие между действащ на 

местно ниво нормативен акт и националното законодателство. Текстовете на 

НАРЕДБАТА ще бъдат в съответствие с актуалната нормативна обстановка. 

  

VII. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от 

приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни 

спорове. 

             Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата” 

няма основание да възникнат.  

Административната тежест: 

 Ще се повиши; 

 Х  Ще се намали; 

 Няма ефект. 

 

VIII. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

               Х Актът засяга МСП ако извършват таксиметрова дейност; 

 Актът не засяга МСП; 

 Няма ефект; 
Проектът засяга микро, малки и средни предприятия ако са подали извършващи 

таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич  

Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

□ Да; 
х   Не. 

IX. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за 

обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

Най-важните въпроси за обществената консултация са: 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 

Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации за срок 

от 30 дни на официалната страница на Община гр. Добрич, в раздел 

„Проектодокументи“. 

Ще бъдат разгледани всички постъпили становища и предложения. 

Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички 

заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на 

електронен адрес:  dobrich@dobrich.bg,  или в деловодството на Община гр. Добрич, ул. 

„България“ № 12. 

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община гр. Добрич. 

X. Подписи на отговорните лица: 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 


