
 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ, Приета с Решение № 80, взето с Протокол № 6 от 4.03.2003г.; Изм. и доп. с 

Р. № 188, Пр. № 9 от 15.05.2003г., доп. с Р. № 473, Пр. № 18 от 24.09.2003г.; Изм. и доп. с Р. № 515, 

Пр. № 22 от 4.12.2003г.; Доп. с Р. № 56, Пр. № 2 от 12.02.2004г.; Изм. с Р. № 57, Пр. № 2 от 

12.02.2004г.; Изм. и доп. с Р. № 188, Пр. № 10 от 20.05.2004г.; Изм. с Р. № 203, Пр. № 10 от 

20.05.2004г.; Изм. и доп. с Р. № 228, Пр. № 11 от 24.06.2004г., в сила от 1.07.2004г.; Изм. с Р. № 231, 

Пр. № 11 от 24.06.2004г.; Изм. и доп. с Р. № 310, Пр. № 15 от 28.07.2004г.; Изм. с Р. № 342, Пр. № 

17 от 16.09.2004г.; Изм. с Р. № 433, Пр. № 23 от 17.11.2004г.; Изм. и доп. с Р. № 437, Пр. № 23 от 

17.11.2004г.; Изм. с Р. № 525, Пр. № 26 от 21.12.2004г.; Доп. с Р. № 69, Пр. № 8 от 14.04.2005г.; Р. 

№ 73, Пр. № 8 от 14.04.2005г.; Изм. и доп. с Р. № 164, Пр. № 14 от 7.07.2005г.; Изм. с Р. № 300, Пр. 

№ 19 от 19.10.2005г.; Изм. с Р. № 327, Пр. № 21 от 25.11.2005г.; Изм. и доп. с Р. № 8, Пр. № 1 от 

19.01.2006г.; Изм. с Р. № 178, Пр. № 10 от 15.06.2006;г., в сила от 1.01.2007г.; Доп. с Р. № 386, Пр. 

№ 17 от 12.10.2006г.; Изм. с Р. № 5, Пр. № 1 от 18.01.2007г.; Изм. и доп. с Р. № 64, Пр. № 4 от 

1.03.2007г., в сила от 1.03.2007г.; Р. № 81, Пр. № 5 от 22.03.2007г.; Изм. и доп., с Р. № 327, Пр. № 13 

от 25.07.2007г.; Доп. с Р. № 332 и 363, Пр. № 14 от 2.08.2007г.; Изм. с Р. №57, Пр. №8 от 

10.04.2008г.; Изм. с Р. № 128, Пр. № 10 от 22.05.2008г.; Изм. и доп. с Р. № 6, Пр. № 1 от 

22.01.2009г.; Изм. и доп. с Р. № 151, Пр. № 8 от 23.04.2009г.;Изм. и доп. с Р. № 307, Пр. № 15 от 

03.08.2009г.; Изм. и доп. с Р. № 5, Пр. № 2 от 21.01.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 57, Пр. № 6 от 

04.03.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 308, Пр. № 22 от 03.08.2010г.; изм. и доп. с Р. № 3, Пр. № 2 от 

20.01.2011г.; изм. и доп. с Р. № 61 Пр. № 8 от 17.03.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 132, Пр. № 12 от 

12.05.2011г.;Изм. и доп. с Р. № 221, Пр. № 15 от 16.06.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 389, Пр. № 20 от 

08.09.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 506, Пр. № 29 от 15.12.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 42, Пр.2 от 

02.02.2012; Изм. и доп. с Р. №85, Пр.4 от 01.03.2012г.; Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 

01.03.2012г.; Изм. и доп. с Р. № 100, Пр. № 5 от 15.03.2012г;Изм. и доп. с Р.№ 191, Пр.№ 10 от 

31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 192, Пр.№ 10 от 31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 246, Пр.№ 12 от 

28.06.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 296, Пр.№ 13 от 02.08.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 396, Пр.№ 16 от 

27.09.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 504 Пр.№ 22 от 20.12.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 145 Пр.№ 7 от 

16.05.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 337 Пр.№ 15 от 19.09.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 442 Пр.№ 23 от 

18.12.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 2 Пр.№ 1 от 23.01.2014г;Изм. и доп. с Р.№ 163, Пр.№ 9 от 

29.05.2014г.; Изм. и доп. с Р.№ 200, Пр.№ 11 от 26.06.2014г.; Изм. и доп. с Р.№ 342 Пр.№ 17 от 

23.10.2014г.; Изм. и доп. с Р.№ 365 Пр.№ 18 от 18.11.2014г.; Изм. и доп. с Р.№ 155 Пр.№ 10 от 

21.05.2015г.;Изм. и доп. с Р.№ 182 Пр.№ 10 от 21.05.2015г.; Изм. и доп. с Р.№ 194 Пр.№ 11 от 

04.06.2015г.; Изм. и доп. с Р.288, Пр.№ 14 от 27.08.2015г.,Изм. и доп. с Р.№ 405 Пр.№ 21 от 

17.12.2015г.; Изм. и доп. с Р.84, Пр.№ 4 от 17.03.2016г.; Изм. и доп. с Р.№159, Пр.№ 6 от 

14.04.2016г.; Изм. и доп. с Р. №206, Пр.№ 7 от 17.05.2016г;Изм. и доп. с Р. № 339, Пр.№13 от 

28.07.2016г; Изм. и доп. с Рeшение № 444, Пр.№ 17 от 14.10.2016г.; Изм. и доп. с Рeшение № 4, 

Пр.№ 1 от 19.01.2017г. на Общински съвет – Пловдив    

ВНОСИТЕЛ: ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ   

                                                                                                                                                        Проект   

           Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, 

община Пловдив чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 

Наредбата на е-mаil адрес: t_yurieva@plovdiv.bg или в деловодството на община Пловдив, пл. 

„Стефан Стамболов” № 1.   



           Предлаганите изменения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Пловдив са продиктувани от постъпило в община 

Пловдив писмо от директора на общинско предприятие „Общински пазари“ в което се предлага 

изменение в таксите за ползване на площ на общинските пазари за продажба на промишлени стоки. 

В Приложение №2, т.IX.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Пловдив, са определени таксите за ползване на площ на 

общинските пазари за продажба на промишлени стоки, същите са в двоен размер на таксите за  

ползване на общинските пазари с цел търговия със селскостопанска продукция. С цел увеличаване 

на търговските площи и разширяване асортимента на предлаганите стоки е необходимо съответните 

такси за ползване да се изравнят с определените  за търговия със селскостопанска продукция.  

В тази връзка е необходимо да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Пловдив.    

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Пловдив   

Разпоредбата на чл.6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси делегира правото всеки 

общински съвет да определя цените на правата и услугите, предоставяни от общините. На 

основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общински съвет – Пловдив е приел 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Пловдив (НОАМТЦУ). Съгласно чл.12, ал.1 от посочената наредба „Промяната на размера 

на местните такси, цените на услугите и определянето на цени на нови услуги се извършва с 

Решение на Общински съвет – Пловдив”.   

 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Пловдив са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

             

             Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрираните на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Пловдив с оглед актуализиране на обхвата на услугите, предоставяни от 

община Пловдив, в частност от ОП „Общински пазари“, с цел по-пълно удовлетворяване на 

нуждите на жителите на град Пловдив.  

             Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрираните на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Пловдив, тъй като актуализирането на съществуващите такси ще 

допринесе за разнообразие на предлаганите стоки, съответно привличане на повече клиенти и 

възможността на общинските пазари да повишат своята конкурентноспособност и увеличат 

приходите на общинското предприятие.    

           Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието на проекта за Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрираните на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Пловдив ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Пловдив за становища и 

предложения от заинтересованите групи.   

            Принципът на съгласуваност – чрез сайта на община Пловдив,  проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието, публично са предоставени на заинтересованите лица, 

като в предложението до Общински съвет Пловдив ще бъдат взети предвид направените 

предложения и дадените становища. 



 

            Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрираните на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Пловдив допълва Наредба за определянето и 

администрираните на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив. 

Администрирането на услугите се извършва от специалистите на общинската администрация и 

служителите на бюджетните звена при спазване на изискванията на наредбата.   

При изработване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрираните на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Пловдив е спазен чл.18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. Извършена е 

предварителна оценка на въздействието на проекта.  

II. Цел на изменението и допълнението на Наредба за определянето и администрираните на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.  

Целта на приемане на настоящите промени е актуализиране на действащите такси за 

ползване на терени на общинските пазари, в посока на намаление, във връзка с разширяване на 

функционалните възможности на общинското предприятие „Общински пазари“. Очаква се 

нормативните промени да имат пряк икономически ефект върху доходите на търговците, съответно 

привличане на повече клиенти на общинските пазари, свързано с по-пълно задоволяване 

потребностите на ползвателите на стоки и услуги, както и повишаване конкурентноспособността на 

пазарите спрямо търговските вериги. Последващ ефект от постигане на поставените цели е 

увеличаване приходната част на бюджета на община Пловдив. 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата   

        За прилагане на измененията и допълнения в Наредба за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на община Пловдив не е необходимо разходването на 

бюджетни средства.   

IV. Очаквани резултати   

       Очакваните резултати са стимулиране и разширяване на предлаганите стоки и услуги на 

територията на общинското предприятие „Общински пазари“, както и повишаване 

конкурентноспособността на пазарите спрямо търговските вериги, допълнителни приходи в 

бюджета на община Пловдив.  

 V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз   

       Предлаганите промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Пловдив са в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с тези на европейското законодателство.   

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна оценка на въздействието на 

проекта на подзаконовия нормативен акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на община 

Пловдив на ………………….. г. 

       Към публикувания проект е прикачена и предварителната оценка на въздействие на проекта на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрираните на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Пловдив. 

          



МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1, във връзка с чл.20, ал.1, във връзка с чл.17, ал.1 от ЗМСМА,  чл. 6, 

ал. 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал.2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 79 

от АПК, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:   

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, както следва: 

 

§ 1. Отменя текста на т. IX.5. от Приложение №2 „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, 

площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по чл.72 от ЗМДТ“ и приема 

нов текст на т. IX.5. от Приложение №2 „Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, 

улични платна, панаири и терени с друго предназначение по чл.72 от ЗМДТ“, както следва:  

 

 5. За ползване на пазари с цел продажба на други стоки или услуги –  

 лв. на кв.м. 

a) на ден 

б) на месец 

 

 

 

съгласно т.I.4. 

съгласно т.X.3. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Зимен сезон се счита периода от 01 ноември до 01 април. 

2. Категориите пазари са : 

- Първа категория – „Четвъртък” пазар; 

- Втора категория – „Понеделник” пазар, „Събота” пазар,  

„Тракия” пазар, пазар „Гребна база”, пазар „Север”. 

- Трета категория – всички останали квартални пазари 

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив. 

§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услугите на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 80, взето с 
Протокол №6 от 04.03.2003г., последно изменена и допълнена с Решение №4, взето с Протокол №1 
от 19.01.2017г. на  Общински съвет влиза в сила oт ……………..г.   

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е приета с Решение № ......, взето с 

протокол № .....от ................. година. 

Предварителна оценка на въздействието.    

 

 

 

 

 



Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

 цени на услуги на територията на община Пловдив 

 

Елементи на 

оценката 

 

 

Аргументация 

 

 

Основания за  

иницииране 

на промени 

 

 

Чрез инициираните промени в Наредба за определянето и 

администрираните на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Пловдив се цели създаване на 

възможност за оптимизиране на работата на общинско 

предприятие „Общински пазари“ чрез прецизиране, 

разширяване и осъвременяване на обхвата на услугите, 

предоставяни на физически и юридически лица с цел 

задоволяване на обществените потребности. 

 

 

 

Заинтересовани  

групи 

 

 

 

Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на 

инициираните промени в Наредба за определянето и 

администрираните на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Пловдив физическите и 

юридическите лица, ползващи терени, предоставяни от 

общинското предприятие „Общински пазари“, като се 

очаква положително въздействие върху горепосочените 

обществени отношения. Използваните методи за 

определянето им са обществени консултации и сравнителен 

анализ. 

 

 

 

Анализ на 

разходи и 

ползи 

 

 

 

Разходите, които ще възникнат за общинските структури ще 

бъдат в рамките на одобрените им бюджетни средства за 

съответната година, а очакваните ползи от инициираните 

промени в Наредба за определянето и администрираните на 

местните такси и цени на услуги на територията на община 

Пловдив са свързани с по-пълно задоволяване на 

потребностите на ползвателите на услуги, съответно 

привличане на повече клиенти и възможността общинските 

пазари да повишат своята конкурентноспособност. 

 

 

Административна 

тежест и 

структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към 

настоящия момент. 

 

Въздействие 

върху 

нормативната  

уредба 

 

Няма необходимост от непосредствени промени в други 

нормативни актове в резултат от приемането на 

инициираните промени в Наредба за определянето и 

администрираните на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Пловдив. 

 


