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Н А Р Е Д Б А 
№ 2 

за организация на таксиметровите превози и ограничения при движение на 
таксиметровите автомобили на територията на Община Ботевград 

 
 

             РАЗДЕЛ I 
    Общи положения  
Чл.1 С тази наредба се уреждат въпросите за местните изисквания , ограничения и 
забрани свързани с извършването на таксиметров превоз на пътници на територията на 
Община Ботевград 
Чл.2 Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от физически и юридически 
лица, регистрирани като търговци – превозвачи, които притежават лицензия и 
разрешиние издадено от Общината. 
  
          РАЗДЕЛ II 
Разрешение за таксиметров превоз 
Чл.3 Общински съвет - Ботевград определя на територията на Общината да работят 50 
таксиметрови   автомобили. 
Чл.4 Общински съвет Ботевград утвърждава  образец на холограма съгласно 
Приложение № 1, която да бъде залепена на видно отвън място, вдясно на предното 
стъкло на автомобила.   
Чл.5 Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и холограма се 
издават от Кмета на Общината въз основа на:  

1. Представяне на документи съгласно разпоредбите на  чл.24 ал.1 от Наредба № 34 
за таксиметров превоз на пътници на Министерството на транспорта и 
съобщенията , а именно 
- заявление от превозвача 
- лицензия 
- списък на автомобилите , с които превозвача кандидатства 
- копия от удостоверенията за годност на автомобилите включени в лицензията 
- копия от удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил” и 

психологическа годност” на водачите      
  2.Удостоверение от Данъчна служба, че няма   дължими данъци  такси и глоби 
  3.Сключени трудови договори с водачите на МПС 
  4.Справка от контролните органи на ДАИ и КАТ за наложени наказания на водачите 
през предходната година/ за две нарушения на водача не се издава разрешение/ 
Чл.6 Срокът на валидност на издаваните разрешения е 12 месеца  
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Чл.7 Издадените разрешения да се отнемат от органите на ДАИ, веднага след  
еднократно констатирано нарушение при извършване на таксиметров превоз  свързано 
с липса на: 

- удостоверение за психологическа годност на водача  
- удостоверение за “водач на таксиметров автомобил”      

      и бройката се дава на друг превозвач, отговарящ на изискванията по чл.4 
            
          
 

   РАЗДЕЛ III 
 Организация на таксиметровите превози и ограничения при движение на 
таксиметровите автомобили 
Чл.8 На територията на Община Ботевград могат да работят таксиметрови автомобили, 
за които има издадено Разрешение от Кмета на Община Ботевград и залепена на видно 
място вдясно на предното стъкло холограма /съгласно Приложение № 1/ 
Чл.9 Общински съвет - Ботевград определя следните местостоянки за таксита на 
територията на Общината : 

№ 1  - северната част на Автогара Ботевград 
№ 2  - пред Хотел Ботевград 
№ 3  - ул. Божко Божилов, пред Общинска болница 
№ 4  - ЖК” Изток” пред платения паркинг 
№ 5 - ЖК”Север” пред бившия супермаркет 
№ 6 - площада на кметство с.Врачеш 
№ 7 -  ул.Черниш № 12 с.Трудовец 
№ 8  -  паркинга зад пантеона костница, с.Скравена 
№ 9 -   градинката при разклона на гл.път Е 76 в с.Новачане  
№ 10-  площада при църквата в с.Литаково 
№ 11- ул.17 –ти ноември № 1 зад блока на Строител /междуобщинска 

местостоянка/     
Чл.10 Таксиметровите автомобили изчакват клиентите си само на определените в чл.9 
местостоянки. 
Чл.11 Забранява се спирането на таксиметрови автомобили на автобусни спирки на 
редовните автобусни линии. 
Чл.12 Забранява изчакването на други пътници до запълването на автомобила , след 
като вече е нает. 
Чл.13 След наемането на на таксиметровия автомобил, водачът се задължава да 
включва таксиметровия апарат и превозва пътника по най-краткия маршрут, освен ако 
пътника не пожелае друго.След приключване на превоза, водачът задължително издава 
фискална касова бележка за извършване на таксиметровите услуги.   
Чл.14 Забранява се замърсяването с отпадъци на таксиметровите местостоянки  
Ч.л.15 Забранява се извършването на нерегламентиран таксиметров превоз  
 
              РАЗДЕЛ IV 
КОНТРОЛ и САНКЦИИ 
Чл.16 Контролът по тази наредба се осъществява от 
  /1/ органите по чл.48 от Наредба № 34 на Министерсвото на транспорта и 
съобщенията  -  ДАИ и КАТ 
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 /2/  органите на Данъчна администрация   
 /3/ Общинска полиция 
Чл.17 За констатираните нарушения по тази Наредба, контролните органи съставят 
актове за установяване на административни нарушения  
Чл.18 За констатирани нарушения свързани с обществения ред в уличното движение   
по чл.10, чл.11, чл.12, чл.14 и осъществяване на нерегламентирани таксиметрови 
превози по  чл.15,  наказания се налагат от Кмета на Общината с наказателни 
постановления , въз основа на актове съставени от Общинската полиция както следва: 
   /1/ За извършване на нарушения по чл.10, чл.11 и чл.12 , нарушителят се наказва с 
глоба до 300 лева 
   /2/.За извършване на нарушения по чл.15 се налага глоба до 500 лева на водача  
     /3/.При повторно нарушение по точките 1 и 2 се налага глоба от 500 лева на водача 
и Кмета на Общината прави предложение пред органите на РО ДАИ за прекратяване на 
лицензията. 
   /4/ При замърсяване на местостоянките с отпадъци се налага глоба от 50 –300 лева       
Чл.19 За констатирани нарушения по чл.13, глобите се налагат от органите на  Данъчна 
администрация   
 
                  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
Параграф 1 По смисъла на тази Наредба нерегламентиран таксиметров превоз е 
извършването на превоз на пътници без издадено разрешение за Община Ботевград и 
холограма 
 
                ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Тази наредба се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл. 21/8/, чл. 24 , чл.45/2/, 
чл.47 от Наредба № 34 за извършване на таксиметров превоз на пътници от 6.12.1999 
година  на Министерството на транспорта и съобщенията. 
 
 
 
 
 Наредбата е приета с Решение № 77/29.04.2003 година на Общински съвет -
Ботевград 
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