
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

от 27.11.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 266 

 

ОТНОСНО: Ред и условия за осъществяване на таксиметров превоз на 

пътници на територията на Община Враца  

 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т  

Р Е Ш И: 

 Приема :Ред и условия за осъществяване на таксиметров превоз на 
пътници на територията на Община Враца 
 

1.Отменя Решение№ 175, Протокол № 30 от 30.04.2008 година ; 

Решение № 232,Протокол № 42 от 27.03.2003 Г. , Решение№ 276, Протокол 
№ 48 от 25.09.2003 година и Решение № 74, Протокол № 11 от 31.03.2008 

година автомобили, работещи на територията на Община Враца – чл.24 , 

ал.4 от Наредба № 34 на МТ. 

 

2.Общински съвет-Враца , на основание чл.24, ал.4 от Наредба № 34/ 

06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, определя броя на 
таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Враца – 

400 броя. 
 

3.Определя срок за валидност на „Разрешението” – чл.24 , ал.1 и ал.3 

от Наредба № 34 на МТ -12 месеца. 
 

4.Действието на издадените разрешителни за извършване на 
таксиметрова дейност, при досега действащият режим се запазва. 

 

5.Разрешението за извършване на таксиметрова дейност и 
подновяването му да се извършва при спазване на условията в чл.24 на 
Наредба № 34 на МТ и наличие на свидетелство за регистрация, 
доказващо, че автомобила е собственост на фирмата превозвач. 

 

6.На мястото на свободните бройки”разрешителни” до 400 бр. се 
издават нови – до 5 бр. за фирми и 1 бр. за физически лица неизвършващи 
в момента таксиметрова дейност , по реда на подадените молби. 

 

7.Лицата, извършващи таксиметрова дейност от името на избран от 
тях превозвач , но за своя сметка – със собствен автомобил / съгл. чл.3, ал.2 



от Наредба № 34 на МТ/ , могат свободно да избират , из между 
регистриран на територията на Община Враца. 

 

8.Определя на територията на Община Враца , местонахождението 
на такси-стоянките, съгласно Приложение№ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                   

                     Сп."Работа със съветниците":       

           /Й. Стоянова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СТОЯНКИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 

 

№по 

ред такси стоянки  

  І. МЕЖДУОБЩИНСКИ СТОЯНКИ  

1. „Джоба” преди спирката на бул. „Втори юни” -  срещу МБАЛ 

 2. На бул. „В. Кънчов”  южната част на паркинга при митницата  

 3. ж.к. „Дъбника” - „Джоба” при РУМ  

    

  ІІ. ТАКСИ – СТОЯНКИ В ГР. ВРАЦА 

 1. Ж.к. „Младост” при светофарите –на  ул” Кр.Бързаков” при № 9 

 2. Бул.”Втори юни” при МБАЛ - паркинга пред стария вход за Бърза помощ 

 3. 

Източно от светофара на бул. „Демокрация” , преди кръстовището  с 
бул.”Екз.Йосиф ”  

 4.  Източно на Ж.П.гара – Враца 

 5. 

При паметника  на „Загиналите в освободителните войни” – южно на ЖП 

гара - Враца 

 6. 

На бул. „Н. Войводов” – западно улично платно от бул.”Демокрация” към 

ЖП гара 

 7.  От пл. „Св. Соф. Врачански” по ул.”Ал.Константинов” посока „Лукоил” 

 8. Ул. „Г. Бенковски” – от бул.”Хр.Ботев” до ул.”Славейков” 

 9. Пл. „Хр. Ботев”- на паркинга, източно на църква „Св. Николай” 

 10.  Пл. „Руски” – от ул.”Оборище” до „Крайречен булевард” 

 11. 

 Ж.к. „Дъбника” –  преди светофарите на Криводолско шосе, посока 
Надлез КАТ 

 12.  Ж.к. „Дъбника” – срещу пазара, паркинга при бл. 7  

 13.  Ж.к. „Дъбника” – бл. 26 

 14. 

 Ж.к. „Дъбника” –  срещу бл. 41- Южен обход, източно от  изхода на 
Тролейбусното депо  

 15.  Ж.к. „Дъбника” –  пред бл. 147 на ул.” Славянска” 

 16.  Ул.”Н.Вапцаров” - Диагностично консултативен център 1 – втора база 
    

 

ІІІ. ВЪВ ВСИЧКИ СЕЛА ОТ ОБЩИНАТА – поставен пътен знак Е 20 

/такси / на 50 – 100 м. от автоспирките. 


