
 

  
 

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, Община „Марица“ чрез настоящото публикуване 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: obshtina@maritsa.org 

 

МОТИВИ: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица” 
се налага във връзка с влизането в сила на Решение № 362 взето с Протокол № 10 от 
20.09.2018 г.  на Общински съвет „Марица“, касаещо изменение  на т. 18. “Кафе Автомати”, в  
РАЗДЕЛ V- “Други” от “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени 
общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област 
Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер 
на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица”, където 
се приема начална месечна наемна цена за 1 брой поставен  Автомат за напитки в размер 
на 25 /двадесет и пет лева / лв.  без ДДС, в съответствие с разценка изготвена  от лицензиран 
оценител – „ПЛОВДИВИНВЕСТ – 21 АД“ 

Поради идентичността на извършваната търговска дейност, а именно – поставяне на  
„Автомати за напитки“  по одобрена  от  гл.   архитект  на  Община  "Марица" схема   за   
разполагане   върху   недвижими   имоти общинска    собственост,  същото изменение е 
необходимо да бъде пренесено и в  НОАМТЦУ на Община “Марица”, в Приложение № 1 към 
чл. 21 от  РАЗДЕЛ II « Такса за ползване на пазари, тържища, 
панаири,тротоари,площади,улични платна и терени с друго предназначение ».  
 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

НАРЕДБАТА. 

За прилагане на Наредбата не е необходимо да се изразходват бюджетни средства.  

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
“Марица”, както следва: 
 

Н А Р Е Д Б А 
за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община “Марица” 
             
§ 1.  В  Приложение № 1 към чл. 21 от  РАЗДЕЛ II « Такса за ползване на пазари, тържища, 
панаири,тротоари,площади, улични платна и терени с друго предназначение »  на НОАМТЦУ 
на Община «Марица» се правят следните изменения и допълнения: 
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(1)  В т. 9.1 отпада текста – „автомати за напитки“ 
 
 

(2) Добавя се т. 9.2 със следното съдържание: 
 
 
9.2 Такса за ползване на тротоари, площади, улични 

платна    и   терени    с   друго  предназначение   за 
поставяне на  „Автомати за напитки“  пред   
действащи   търговски   обекти   по одобрена  от  гл.   
архитект  на  Община  "Марица" схема   за   
разполагане   върху   недвижими   имоти общинска    
собственост,    за всички   категории   населени места. 
 
 

 
 
 
 

1 бр. 

 
 
 

30 
лв./месец 

 

§ 2. Наредбата е приета с Решение № …, взето с Протокол № …. от …………… г. на 
Общински съвет „Марица”.  
 


