
О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 
                 
 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс 

/АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, 

Община Правец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 

10.09.2020г. на официалната електронна поща на Община Правец могат да изразяват 

становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет – Правец за определянето 

и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Правец.  

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет 

страницата на Община Правец. Заинтересованите лица и организации могат да се 

запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваното по-долу приложение. 

 

Настоящата обява е публикувана на 10.08.2020г. (понеделник).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОТИВИ 

Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община 

Правец 

 

1. Причини, които налагат приемането.  

С Методика на Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени 

за автогарово обслужване, утвърдена от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията със Заповед № РД-08-357/26.07.2019год. се определя 

начинът, по който собствениците на автогари формират цените за автогаровите услуги, 

които превозвачите, изпълняващи превози по междуселищни автобусни линии в 

страната, заплащат за ползването на автогарите, както и пределните цени за автогарово 

обслужване. Това от своя страна налага актуализиране на  Наредба № 15 на Общински 

съвет – Правец за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в община Правец и на заложените в чл. 50, т. 45 такси за ползване на Автогара-

Правец.   

2. Цели, които се поставят.  
С промяната на наредбата се цели привеждане на Наредбата в съответствие с 

действащите нормативни актове и с Методика на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за формиране на цените за ползване на 

автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на 

предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата. Предложените цени са 

формирани съгласно указанията в цитираната методика и са разработени подробно в 

приложената към настоящите мотиви финансова обосновка. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  
Въвеждане на еднакви критерии, които собствениците на автогари прилагат спрямо 

всички превозвачи при определяне размера на цените за автогарови услуги.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 на Общински съвет – 

Правец за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

община Правец е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с актовете на европейското законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

 

ОТНОСНО: Определяне цените на услугите, предлагани от Автогара Правец, приведени в 
съответствие с Методика за формиране на цените за ползване на автогари на МТИТС рег., 
№ М-1/26.07.2019г. за изготвяне  Проект за изменение и допълнение на Наредба № 15 на 

ОбС-Правец  

     

                          За определяне цените на услугите, предлагани от Автогара Правец, 
класифицирани в Методиката за: 

1. Услуга „Преминаване през автогара”. 

2. Услуга „Престой на автобус в автогара”. 

3. Услуга „ Предоставяне на право за продажба на билети”. 

 

            се взимат в предвид всички преки  и непреки разходи, направени за 

функционирането на автогарата и пряко свързани с експлоатацията на обекта.  

           В преките разходи се включват: 

-  работната заплата и осигуровките на работниците, заети изцяло и само с 

дейността на автогарата; 

- разходите за издръжка, свързани с дейността на автогарата- материали, 

външни услуги, текущ ремонт, и др. 

          В непреките разходи се включват се включват разходите, които са извършени във 

връзка с цялостна дейност на общината, в т.ч. и за дейността на автогарата. Непреките 

разходи на автогарата са, част от общите разходи на общината, пропорционално на 

относителния дял (%) на приходите на автогарата в общия обем приходи на 

предприятието, представени в Отчета за приходите и разходите. За Автогара Правец не 

се отчитат непреки разходи. 

 

      Настоящият Финансова обосновка е изготвена на база данни от предходна година 

отразени в счетоводните регистри на  Община Правец, както следва за: 

1. Услуга „Преминаване през автогара” - цената се определя по формулата: 

ЦПрА= (РПрА+РП):БПрА, където: 

 

- РПрАса преките и непреките разходи по предоставяне на услугата 
„Преминаване през автогара” за предходната година;  

- РП е разумната печалба; 

- БПрА е брой преминавания през автогарата за предходната година; 

         Въз основа на направения финансов анализ са изчислени следните величини: 

       Преки разходи за 2019г. на автогарата са 45 715 лева и са формирани от: 

Разходи за 
заплати 

Разходи за 
осигуровки 

Общо 
издръжка 

в т. ч. ток, вода, 
газ 

в т. ч. външни 
услуги 

33 424 лева 5 524 лева  6 767лева 6631 лева 136 лева 



 

         Непреки разходи за 2019г. на автогарата са 0 лева. 

         Разумната печалба е процент от общия размер на преките разходи и съответната 
част от непреките разходи за дейността на автогарата. Разумната печалба е степен на 
възвръщаемост на капитала, нормална за сектора. За Автогара Правец относителният дял 
на разумната печалба е 0% , като се обръща внимание на социалната тежест за 
гражданите в общината. 

  

      Броят на преминаванията през предходната година се определя като отчетна 
величина въз основа на дневника за изпълнение на курсовете в автогарата и за 2019г. е 
18304 броя курса. 

     Предложение за цената на услугата „Преминаване през автогара” по чл.50, т.4.1 от 
Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги да бъде в 
размер на 3,00  с ДДС лв. 

2. Услуга „Престой на автобус в автогара” -  цената се определя на база 

продължителността на престоя приравнено в часове и необходимата площ в кв.м., като се 
отчита размерът на цената за услуга на подобни площи в общината. 

 

        Предложение за цената на услугата „Престой на автобус в автогара” по чл.50, т.4.1 от 
Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги да 
бъде в размер на 5,00 лв. с ДДС  за денонощие или 0,21 лв. с ДДС  на час. 

 

3. Услуга „ Предоставяне на право за продажба на билети” - цената се определя като 

процент от цената на всеки превозен документ, но не повече от 10 % с ДДС, съгласно 

действащата методика. 

 

        Предложение за цената на услугата „Предоставяне на право за продажба на билети” 
по чл.50, т.4.1 от Наредба за определяне и администрирането на местните такси и 
цени на услуги да бъде в размер на 8%  от цената на всеки превозен документ.  

 

 

Изготвил: /п/ 

Цеца Петрова 

Директор дирекция „ФП” и „УЧР” 

 

 

 

 

 

 


