НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 80, ВЗЕТО С
ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 04.03.2003Г., ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С
РЕШЕНИЕ №371, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №17 ОТ 11.10.2018Г. 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, предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на
Наредбата на е-mаil адрес: pno@abv.bg, education@plovdiv.bg или в деловодството на Община
Пловдив, пл.„Стефан Стамболов” №1.
МОТИВИ
I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
1. С доклад вх. №18 ОПР 753/04.09.2018г. на Община Пловдив г-н Стоян Алексиев –
директор на ОП „Градини и паркове“ предлага изменение и допълнение на цените на услугите,
регламентирани в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Пловдив в частта на Приложение № 8., 8.1. „Цени на услуги и
права, предоставяни от общинските предприятия в община Пловдив“, в частта на услугите,
осъществявани от ОП „Градини и паркове“. Предложението на директора касае следните
промени:
- въвеждане на нови цени на услуги и на произведената от предприятието продукция
/дърва за огрев и растения за озеленяване/ за външни фирми и физически лица в сферата на
озеленяването на частни градини, дворове и други обекти в т. III /допълване с нови 11 подточки/
от Приложение № 8., 8.1 „Цени на услуги и права, предоставяни от общинските предприятия в
община Пловдив“, в частта на услугите, осъществявани от ОП „Градини и паркове“;
- актуализирането на съществуващите досега цени по т. IV – т.VI, предвид на направения
обстоен анализ на досегашното състояние на Приложение 8, 8.1 с оглед коректно изписване на
предоставената услуга и цена за продаваните дърва за огрев.
В тази връзка директорът предлага да се отменят досегашните т.III, т. ІV и следващите и
да бъдат прието изцяло ново приложение в частта от точка III – до точка VII /нова/.
2. В доклад вх. №18ОПР595/06.07.2018г. на Община Пловдив директорът на ОП
„Зооветеринарен комплекс“ г-н Георги Божев информира, че в деловодството на предприятието
е постъпило писмо на Българска агенция по безопасност на храните, с което ни уведомяват, че
събирането, съхранението и обезвреждането на трупове на безстопанствени животни са за
сметка на съответната община. Не е за подценяване и проблемът с труповете на домашните
любимци, предвид на обстоятелството, че през 2016г., поради предписанието на Главния
държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев е преустановено загробването на домашни
любимци на територията на гробищните паркове, поради риск за здравето на хората.
Допълнителна трудност представлява факта, че не е намерен подходящ терен за отделни
гробищни паркове за домашни любимци.
В ОП „Зооветеринарен комплекс“ са постъпили множества запитвания от частни
ветеринарни клиники и частни лица за съхранение и предаване за утилизация трупове на
евтанизирани домашни любимци. Предприятието има за цел да осигури на гражданите и
организациите /ветеринарните клиники и др./ прибиране на труповете на домашни любимци, с
оглед недопускане тяхното изхвърляне или загробване в неразрешени места в града.

В тази връзка се налага да бъде въведена нова услуга „Съхраняване на трупове и
предаването им на Екарисаж“ с фиксирана цена 15 лв. с включен ДДС /нова точка VII/, като
в цената на новата услуга се включва цена на екарисаж Варна за транспортирането и
утилизация – 0,47 ст. на кг. тегло с ДДС и изразходена енергия за работа на хладилна камера
средно 0,6 кw на час. С предложената услуга следва да бъде актуализиран ценоразписа по
Приложение №8, 8.1 в частта на услугите, осъществявани от от ОП „ЗВК“.
3. С доклад с вх.№18ВК1820/18.10.2018г., господин Златин Велев - зам.-кмет
„Транспорт“ информира Кмета на Община Пловдив за необходимостта от изменение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Пловдив.
Тенденцията в ЕС е да се постигне съществено намаляване на емисиите на въглероден
диоксид, предизвикващ парниковия ефект чрез използването на електромобили. България
предприе законодателни промени, освобождаващи собствениците на такъв тип транспортни
средства от заплащане на данък върху превозните средства. Електрическите автомобили
безспорно осигуряват екологично чист начин на мобилност, щадящ околната среда. В тази
насока, с оглед продължаване на тенденцията за увеличаване броя на електрическите превозни
средства, намаляване на вредните емисии и стимулиране на лицата, ползващи този вид
транспорт, е необходимо да се предприемат мерки за поставяне на по-голям брой зарядни
колонки за електрическите превозни средства, с цел удобство и сигурност на водачите им. Към
настоящия момент на територията на Община Пловдив устройствата, които осигуряват
зареждането на автомобилите са твърде малко и на отдалечени локации. По своята същност
зарядните колонки за електрически превозни средства са преместваемо съоръжение по смисъла
на чл.56 от ЗУТ и „Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна,
търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на
територията на община Пловдив”. В този смисъл, за това съоръжение се издава разрешение за
поставяне и следва да се заплаща такса по аргумент на чл. 72 от ЗМДТ и Наредбата, която
предлагам да бъде изменена, уредена в Раздел II от същата - Такса за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго
предназначение. В чл.8, ал.6 от ЗМДТ е предвидено, че Общинският съвет може да
освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове
такси, като идентична разпоредба е транспонирана в чл. 9, ал. 1 от Наредбата.
Ето защо, предвид гореизложеното и с цел стимулиране на придвижването с
електрически превозни средства, увеличаване броя на зарядните станции, предлагам да бъдат
освободени от заплащане на такса лицата, които са заявили намерение да поставят зарядни
колонки за електрически превозни средства на място – общинска собственост, в случаите,
когато услугата е с нетърговски характер, а именно - предоставя се безвъзмездно за
собствениците и ползвателите на електрически превозни средства (без заплащане на
електрическата енергия, необходима за зареждане на превозното средство) и то само за
времето, през което лицата, които поставят зарядните колонки ще предоставят услугата по
зареждане с ел.енергия безвъзмездно.
4. С доклад вх.№18ВК1803/16.10.2018г., г-н Стефан Стоянов зам.-кмет „Образование,
бизнес развитие, международно сътрудничество и европейски политики“ предлага допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Пловдив в Приложение №3 „Такси за детски ясли, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински
социални услуги“.
Предложението касае изчисляването на таксата за ползване на детски градини от децата,
които в календарната година навършват 5 – годишна възраст, и които до 14 септември на
годината са в първа или втора възрастова група, а от 15 септември, когато стартира следващата
учебна година са в задължително предучилищно образование в трета подготвителна възрастова
група.
Съгласно действащата в настоящия момент Наредба, таксата за ползване на детски
градини за 3- и 4 – годишни деца, се формира сумарно от два компонента:

постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от преференциите по
чл.24 от Наредбата и
пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на
преференциите.
За целодневни групи за 5- и 6-годишни деца, месечната такса за посещение се фиксира
като стойност за месеца, дължима пропорционално на присъствените дни.
Възниква необходимост от определяне на начина на изчисляване на таксата за тези деца,
за които до 14 септември (включително) таксата следва да се изчислява по чл.23 ал.1, т.1 от
Наредбата, а от 15 септември до края на месеца – по чл.23, ал.1, т.2 от същата Наредба.
Трябва да се определи и размера на постоянната част от таксата по чл.23, ал.1, т.1.
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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 – 1. Намерението на ОП „Градини и паркове“ да се въведе
нова услуга в сферата на озеленяване на градини, дворове и др. за външни /фирми и физически
лица, с оглед на задоволяване потребностите на отделни организации и граждани да се
възползват от услугите на предприятието в сферата на озеленяването и актуализиране на
съществуващите досега цени по точки от т. IV – т.VI. 2. Намерението на ОП „Зооветеринарен
комплекс“ да се въведе нова услуга „Съхраняване на трупове и предаването им на Екарисаж“, с
оглед недопускане изхвърляне или загробване на труповете на евтанизирани домашни животни
в неразрешени за целта места в града. 3. Стимулиране използването на електромобили на
територията на Община Пловдив, чрез увеличаване броя на зарядните станции, които
предоставят безвъзмездно електрическа енергия и за целта лицата, които са заявили намерение
да поставят зарядни колонки се освободят от заплащане на такса за място – общинска
собственост. 4. Механизъм за коректно изчисляване на таксата за ползване на детски градини от
децата, които в календарната година навършват 5 – годишна възраст, и които до 14 септември на
годината са в първа или втора възрастова група, а от 15 септември, когато стартира следващата
учебна година са в задължително предучилищно образование в трета подготвителна възрастова
група.
Горепосочените обстоятелства налагат необходимостта от приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Пловдив.
Принцип на обоснованост – Въвеждането на нови услуги и актуализирането на
съществуващите ще допринесе за повишаване на приходната част на бюджета на община
Пловдив, респективно в глобален мащаб ще осигури по-добро задоволяване потребностите на
гражданите на общината.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и
предварителните частични оценки на въздействието на проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Пловдив са публикувани на интернет страницата на Община
Пловдив за навременно информиране и предоставяне на становища и предложения от
заинтересованите групи.
Принцип на съгласуваност – проектът на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Пловдив с мотивите, чрез интернет страницата на Община Пловдив,
публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид
направените в хода на обсъждането становища и предложения.
Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - предоставянето и
администрирането на услугите се извършва от структурните звена на Община Пловдив, при
спазване на изискванията на наредбата.

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА: Целта на приемането на настоящите изменения и
допълнения е да бъдат реализирани предложенията на директорите на ОП „Градини и паркове“,
ОП „Зооветеринарен комплекс“, зам.-кмет „Транспорт“ и зам.-кмет „Образование, бизнес
развитие, международно сътрудничество и европейски политики“ по отношение на обхвата и цените
на предлаганите от тях услуги.
III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА
НАРЕДБАТА: За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на
бюджетни средства.
IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 1. Въвеждане на нови услуги и редакцията на
наименованията на съществуващите услуги, извършвани от ОП „Градини и паркове“ и ОП
„Зооветеринарен комплекс“ ще доведат до получаване на допълнителни приходи за бюджета на
Община Пловдив, ще повишат интереса на гражданите и ще се постигне по-добро задоволяване
нуждите на гражданите на града от конкретните услуги; 2. Освобождаването на лицата, които
са заявили намерение да поставят зарядни колонки от такса за ползване на терен общинска
собственост ще доведе до увеличаване броя на електрическите превозни средства, намаляване
на вредните емисии и стимулиране на лицата, ползващи този вид транспорт; 3. Въвеждане на
коректно изчисляване на таксата за ползване на детски градини от децата, които в календарната
година навършват 5 – годишна възраст, и които до 14 септември на годината са в първа или втора
възрастова група, а от 15 септември, когато стартира следващата учебна година са в
задължително предучилищно образование в трета подготвителна възрастова група.
V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
Предлаганото приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Пловдив е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с
това на европейското законодателство.
Принципите на местното самоуправление и местната администрация са найнепосредствено изразени в „Европейската харта за местно самоуправление“. Те подчертават
необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местното
самоуправление, с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез ефективно
изпълнение на обществените задължения, възложени по принцип на властите, които са найблизо до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение на подзаконов
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА от Общински
съвет Пловдив, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на
„Европейската харта за местното самоуправление“, при спазване на разпоредбите и целите на
националното и местно законодателство.
Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив е съобразен с чл.3, т.1
във връзка с т.2 и чл.4 от „Европейската харта за местното самоуправление“.
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на
Община Пловдив на 26.10.2018г.
Към публикувания проект са прикачени предварителните частични оценки на
въздействие на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.
VI. М О Т И В И :
Правни основания: чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, във връзка
с чл.8, чл. 11, ал. 3, чл. 15 ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и
чл.28 от ЗНА и чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК, и чл.30, ал.1 от ППЗНП, във връзка с чл.63,
ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.4, ал.3 от НАРЕДБА №5 от
03.06.2016 г. за предучилищното образование, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Наредба за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията
на община Пловдив.
Фактически основания: Постъпили доклади от зам.-кмет „Транспорт“, зам.-кмет „Образование,
бизнес развитие, международно сътрудничество и европейски политики“ и предложения от директора
на ОП „Зооветеринарен комплекс“ и директора на ОП „Градини и паркове“ по отношение на
обхвата и цените на предлаганите от тях услуги.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, както
следва:
§1. Отменя точки от III до VI и приема нови точки от т.ІII до т.VII от Приложение №
8., 8.1. „Цени на услуги и права, предоставяни от общински предприятия в община Пловдив” в
частта, касаеща услугите, осъществявани от ОП „Градини и паркове“, както следва:
III.

Цени на услугите, извършвани от група за улично озеленяване

1.

Отсичане на единично дърво с автовишка над 20 м. с отрязване на
секции
Отсичане на единични разклонени улични дървета с автовишка до 20
м. и диаметър в основата до 60 см.
Отсичане на единични слабо разклонени улични дървета с автовишка до
20 м. и диаметър в основата до 60 см.
Отсичане от основа на единично дърво с автовишка до 12 м. и
диаметър до 30 см.
Резитба корони на дървета - без замазване на отрезите:
а/сК=1,0
б/сК=1,15
в/сК=1,20
Косене със самоходна косачка за машиносмяна
а/без събиране и извозване на окосената трева
б/ със събиране и извозване на окосената трева
Фрезоване на пънове за машиносмяна
Косене на бурени и прерасли треви с моторен храсторез за машиносмяна
а/ без събиране на окосената трева
б/ със събиране и извозване на растителни отпадъци
Раздробяване на клони с дробилна машина за машиносмяна
Засаждане на стандартни декоративни дървета с укрепване
Засаждане на декоративни храсти
Засаждане на летни и двусезонни цветя
Затревяване с тревни смеси
Иглолистни декоративни фиданки
Широколистни декоративни фиданки
Декоративни храсти свободен корен
Декоративни храсти контейнери
Цветя пикиран разсад от тарелки /летни и двугодишни/ - бегония,
петуния, салвия, теменужка, белис и др.
Цветя листно декоративни – колеус и резине
Цветя от лехи – тагетис, циния, целозия, теменужка, белис и др.
Дървен материал - трупи с дължина 2,5 - 3 м. с транспорт и
автокран на купувача при получаване на трупите от мястото
на сечта за 1 куб. м.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
IV.

Цени в
лева без
ДДС

266.38
193.32
144.60
23.33

54.62
55.86
56.26
137.56
340.48
246.62
100.62
254.14
220.02
11.16/бр.
1.75/бр.
4.77/кв.м.
1.53/кв.м.
40.00/бр.
35.00/бр.
1.75/бр.
4.50/бр.
0.50/бр.
1.30/бр.
0.35/бр.

60.00

V.
Еднократна такса за монтаж и демонтаж на сцена
VI. Цена на дървесни стърготини за 1 куб. м
VII. Дърва за огрев за 1 куб.м.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Цените на дървения материал и дървата за огрев е франко склада на
предприятието с изключение на цените по т. IV

50.00
9.05
45.00

§2. Добавя нова т.VII от Приложение № 8., 8.1. „Цени на услуги и права, предоставяни от
общински предприятия в община Пловдив” в частта, касаеща услугите, осъществявани от ОП
„Зооветеринарен комплекс“, както следва:
VII. Съхранение трупове на животни в хладилна камера
1.

Използване на хладилна камера за съхранение на трупове на животни,
собственост на общини, физически и юридически лица и предаването
им на Екарисаж

15.00

§3. Добавя нова забележка в Приложение №2, със следния текст:
„Забележка: В случаите, когато теренът общинска собственост се ползва за поставяне на
зарядни колонки за електрически превозни средства, и електрическата енергия, необходима за
зареждане на превозното средство се предоставя безвъзмездно от лицата, които са поставили
зарядните колонки, размерът на таксата, определен в Раздел Х, т.3 не се заплаща.“
§4. Създава се т.3 към ал.1 на чл. 23 от Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив със следния
текст:
„чл. 23, ал.1, т.3 За месец септември месечната такса за ползване на детска градина за
децата, посещаващи детска градина, които в календарната година навършват 5 – годишна
възраст и постъпват в подготвителна група за 5 – годишни, се формира сумарно изчислена за
два периода: 1-14 септември и 15-30 септември, както следва:
- За периода 1-14 септември таксата се изчислява съобразно т. I.2. от Приложение №3 на
Наредбата като за 3- и 4-годишни и включва постоянна част в размер 50% от посочената в
Приложението и пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване
на преференциите по чл. 24 от Наредбата.
- За периода 15-30 септември месечната такса се формира съобразно т. I.3. от Приложение
№3 на Наредбата и се фиксира като стойност за месеца, дължима пропорционално на
присъствените дни.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив,
приета с Решение №……, взето с протокол №……. от ……2018 година влиза в сила с
влизането в сила на нормативния акт за приемането му. Действието на чл.23, ал.1. т.3 се отнася
и за определената и администрирана такса за ползване на детска градина за месец септември
2018г.
§ 6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

