
 

       ПРОЕКТ! 

 

ОБЩИНА "МАРИЦА" - област Пловдив 

 

НАРЕДБА 

за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община "Марица" 

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ   I  

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги и права 

Чл.1. (1) С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и 
юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община "Марица". 

(2) Конкретният размер на таксите и цените на услуги се определят с Приложения, 
неразделна част от тази Наредба. 

Чл.2. (1) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") На територията на 
Община "Марица" се събират следните местни такси: 

1. за битови отпадъци; 
2. за ползване на пазари,тържища,панаири,тротоари,площади и улични платна; 
3. за ползване на детски градини и детски кухни; отпада детски градини 
4. за технически услуги; 
5. за административни услуги; 
6. за откупуване на гробни места; 
7. (Отм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") 
8. за притежаване на куче 
9. други местни такси, определени със закон. 

(2) За всички услуги и права, предоставяни от Общината, с изключение на тези по ал.1, 
Общинският съвет определя цена. 

Чл.З. Когато на общинския орган е възложено да извършва действие или да издава 
документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва като приход на 
общинския бюджет. 

Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цените на услуги и права се определя в 
български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово и/или в 
брой. 

(2) Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на 
право от общината, се утвърждават със заповед на кмета на общината. 

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на 
необходимите документи по ал.2 и след заплащане на съответната услуга. 

(4) Местните такси,  цените на услугите и  правата предоставяни от общината се 



 

заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на 
тези, за които с нормативен акт или с тази Наредба е предвидено друго. 

Чл.5. (1) Размерът на местните такси, цени на услуги и права се определя при 
спазване на следните принципи. 

1. възстановяване  на  пълните  разходи  на  общината  по предоставяне  
на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване 
на тяхното качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 
местните такси. 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 
определя отделна такса за всяка от дейностите. 

Чл.6. (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите 
материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. 

(2) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват 
всички разходи за работни заплати и осигуровки на персонала; материални; режийни; 
консултантски; за управление и контрол; разходи по събиране на таксите и други разходи, 
имащи отношение към формирането на размера на таксата. 

(3) В случаите, когато някои от посочените в ал. 1 разходи са осигурени със средства 
от централния бюджет, същите не се включват в пълните разходи. 

Чл.7. (1) (Изм. - Решение № 324/17.12.2013 г. на ОбС "Марица") Размерът на таксата, 
може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена 
услуга, когато това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай 
разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на 
средства, предоставени от централния бюджет или заеми. 

Чл.8. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от 
нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, доколкото в Наредбата не е 
предвидено друго. 

Чл.9. (Изм. - Решение № 324/17.12.2013 г. на ОбС "Марица") Общинският съвет, може 
да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни 
такси и цени на услуги, като в този случай разходите са за сметка на общинските приходи. В 
случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по 
предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи. 

Чл.10. В случаите, когато предоставянето на права и услуги се извършва и от други 
лица, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните 
стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните 
разходи . 

Чл.11. (1) Събирането на местните такси и цени на права и услуги се извършва от 
общината. 

(2) Службите и длъжностните лица от общинската администрация,  които събират 
приходите от такси и предоставени права и цени на услуги се определят с тази Наредба 

(3) Приходите от местни такси и цени на услуги постъпват в приход на общинския 
бюджет. 

(4) (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") Кметът издава разрешение за 
разсрочване или отсрочване на задължения за местните такси в размер до 30 000 лева и при 
условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на 
разрешението. 

(5) (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") Разрешението за отсрочване 
или разсрочване на задължения за местните такси над 30 000 лева или за срок, по-голям от 
една година, се издава от кмета на след решение на общинския съвет. 

Чл.11а. (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") Установяването, 
обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл. 4, ал. 1-5 от 



 

ЗМДТ. 
РАЗДЕЛ II  

Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата 
Чл.12. Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се извършва по 

реда на тяхното приемане. 
Чл.13. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет, при необходимост, анализ на 

прилаганите такси и цени на услуги при определяне и/или при промяна размера на таксите и 
цените. 

(2 Анализът по ал.1 задължително съдържа: 
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите 

или пазарната цена; 
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 
3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения, 

завещания и др.; 
4. препоръки и предложения за подобряване на администрирането на таксите. 

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените 
на услугите. 

Чл.14. Общинската администрация поддържа данни за : 
1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 
2. ползвателите на предоставената услуга; 
3. изключенията от общата политика /преференции/; 
4. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга и 
права. 

Глава втора 
МЕСТНИ ТАКСИ 

РАЗДЕЛ I 
Такса за битови отпадъци 

Чл.15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота 
на териториите за обществено ползване. 

(2). (Отм. - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица") (3). 
Не се събира такса за : 

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината 
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата 

не се предоставя от общината. 
 

(4) (Отм. - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица") 
(5) (Нова - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица"). За имоти, намиращи се 

извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, 
се събира такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

(6) (Нова - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица"). Границите на районите и 
видът на предлаганите услуги по ал.1, както и честотата на сметоизвозване се определят със 
заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната 
година. 

Чл.16. (Изм. - Решение № 17/22.12.2011 г. на ОбС "Марица") Таксата се заплаща от 
лицата по чл.11 от ЗМДТ: 

1. собственика на имота. За общински имоти, наети от други лица, таксата се 
заплаща от общината, за сметка на наемателя; 

2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 



 

3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване - концесия 
Чл.16а. (Нов - Решение № 206/22.11.2012 г. на ОбС "Марица") Размерът на таксата се 

определя в левове, както следва: (1) За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани и 
жилищни имоти на предприятията таксата се определя по един от следните два начина: 

1. Според количеството на отпадъците: 
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през 
годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци. 

б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 
други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и 
честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на 
битови отпадъци. 

в) За  услугата  по  поддържане  на  териториите  за  обществено 
ползване - пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци: 
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху 

данъчната оценка на имота. 
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения пропорционално върху данъчната оценка на имота. 
в) За  услугата  по  поддържане  на териториите  за  обществено  

ползване  - 
пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

(2) За нежилищни имоти на предприятията таксата се определя по един от следните 
два начина: 

1. Според количеството на отпадъците: 
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на 

битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през 
годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци. 

б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 
други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и 
честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на 
битови отпадъци. 

в) За  услугата  по  поддържане  на  териториите  за  обществено  
ползване  - 
пропорционално върху по високата сума между отчетната стойност на имота или данъчната 
му оценка. 

2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци: 
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху по- 

високата сума между отчетната стойност на имота или данъчната му оценка 
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения - пропорционално върху по-високата сума между   отчетната стойност на 
имота или данъчната му оценка 

в) За  услугата  по  поддържане  на  териториите  за  обществено  
ползване  - 
пропорционално върху по-високата сума между отчетната стойност на имота или данъчната 
му оценка" 

(3) (Нова- Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица") Размерът на дължимата 
такса определяна пропорционално, изцяло или частично, се извършва на база коефицент на 
хиляда. В частта на размера на дължимата такса определян пропорционално, коефицентите 
за съответните категории имоти, и за лицата избрали ред за облагане според количеството 
генерирани отпадъци се определя в Приложение №9 и Приложение № 9.1 неразделна част от 
настоящата наредба. 

Чл.16б. (Нов - Решение № 206/22.11.2012 г. на ОбС "Марица") (1)Когато таксата се 



 

определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 16 подават декларация в 
два екземпляра в деловодството на Община „Марица" до 30 ноември на предходната година. За 
придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 
придобиването им. 

(2) (Изм. - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица") В декларацията се посочват 
видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината, 
заявявайки честота на извозването на битовите отпадъци. Общинският съвет утвърждава 
образец на декларацията в Приложение №10 неразделна част от настоящата Наредба 

(3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от 
необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля 
битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху 
данъчната оценка и/или върху по-високата сума между отчетната стойност на имота или 
данъчната му оценка. Отразмера на дължимата годишна такса се приспада платената част, 
като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане. 

Чл.17. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 
общинския съвет за съответната година, въз основа на одобрена за всяка дейност 
план-сметка, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други; 

2. (Изм. - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица") събиране, включително 
разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им; 

 

3. (Изм.   -   Решение   №   242/18.12.2012   г.   на   ОбС   "Марица")      
проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона 
за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна,  площадите,  алеите,  парковете и 
другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Чл.18. (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") (1) Таксата се заплаща по 
реда и сроковете за заплащане на ДНИ регламентирани в ЗМДТ за съответната година. 

(2) Прави се отстъпка 5 на сто на предплатилите такса за битови отпадъци за цялата 
година, в сроковете в които се прави отстъпка за предплатилите данъка върху недвижимите 
имоти за цялата година. 

(3) Общинска администрация уведомява лицата по чл.16 за дължимите от тях такси за 
съответния период и за сроковете за плащане. 

Чл.19. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, 
следващ месеца на придобиване на имота. 

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, 
таксата се дължи  от началото  на  месеца,   следващ  месеца,   през  който  
ползването е 
започнало. 

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през 
който е преустановено ползването й. 

Чл.19а. (Нов- Решение № 17/22.12.2011 г. на ОбС "Марица") (1) Не се събира такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване: 

1.    Когато   услугата   не   се   предоставя   от   общината,    което   
задължително   се регламентира в заповедта на кмета по чл. 63, ал.2 от ЗМДТ; 



 

2. За имотите, които няма да се ползват през цялата година и данъчно задълженото лице 
(граждани и фирми) е подало декларация за това чрез деловодството на Община 
„Марица" до Дирекция "Местни данъци и такси" до края на предходната година. Декларацията 
се придружава от следните документи, а именно: 

- Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно подаването на вода; 
- Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот е спряно 

електрозахранването; 
3. За новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на текущата година или 

част от нея и данъчно задълженото лице е подало декларация за това в деловодството на 
Община „Марица" чрез Дирекция "Местни данъци и такси" в двумесечен срок от датата на 
придобиване.  Таксата  не  се  събира  от  месеца  на  придобиване  на  недвижимия  
имот. Декларацията се придружава от следните документи, а именно: 

- Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно подаването на вода; 
- Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот е спряно 

електрозахранването; 

(2) В случаите, когато заявителят не представи указаните в Наредбата 
удостоверения, Общинската администрация не освобождава имота от заплащане на услугата 
по сметосъбиране и сметоизвозване. 

(3) (Изм. - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица") Освобождаването от 
заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 19а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от 
Наредбата се извършва въз основа на Декларация по чл. 19а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, в 
която данъчно задълженото(е) лице(а) дава(т) изрично съгласие за извършване на 
проверки от данъчната администрации и декларира(т), че за вписване на неверни данни 
носи(ят) наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, регламентиращ 
документно престъпление. Общинският съвет утвърждава образец на декларацията в 
Приложение №11 неразделна част от настоящата Наредба 

(4) Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване по чл. 19а, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, ако имотът или част от него се 
ползва от съсобственик или ползвател през посочения в декларацията период или част от 
него, както и ако през декларирания период или част от него в имота се извършват 
строителни или довършителни дейности. 

(5) (Изм. - Решение № 161/15.06.2017г. на ОбС "Марица") В случаите, когато в имота, 
деклариран като неползван или новопостроен, след проверка на Органите на 
общинската администрация се установи ползване на имота или откриване на партиди на 
имота във ВиК, Енергоразпределителната и БТК мрежа, или се установи деклариране на 
други неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такси, 
нарушителите се наказват с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните 
търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

Чл.19б (Нов- Решение №324/17.12.2013 г. на ОбС "Марица") (1)Несе събира такса за 
битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в 
които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в 
страната. 

(2) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на целодневни 
детски градини на общинска издръжка, използващи имоти публична общинска собственост 

Чл.20. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Контрол по спазване 
разпоредбите на този раздел се осъществява от директора на дирекция "МДТ". 



 

РАЗДЕЛ II 
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 

платна и терени с друго предназначение 

Чл.21. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, 
места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и 
терени с друго предназначение, които са общинска собственост в размери,съгласно 
Приложение № 1. 

(2) При ползване на мястото за месец или повече от месец таксите се заплащат до 25-то 
число на предходния месец. 

(3) Дневната такса се заплаща в деня на извършване на дейността. 
Чл.22. (1) Размера на таксата се изчислява от служител в кметството, където се 

предоставя услугата. 
(2) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Таксата се заплаща в брой 

в съответното кметство, в касата на общината или на мястото на извършване на дейността. 
(3) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") При събиране на таксата, на 

ползвателя се издава документ - квитанция или ПКО. 
Чл.23. (1) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи 

услугата. 
(2) На ползватели, загубили 50 и над 50 % от работоспособността си с решение на 

ТЕЛК и с декларация, че ще работят лично, се събира 50% от размера на таксата по т. 3 на 
Приложение № 1. 

Чл.24. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Контрол по спазване 
разпоредбите на този раздел се осъществява от директора на дирекция "ОСИП" и кметовете 
на кметства 

РАЗДЕЛ III  

Такси за детски градини и детски кухни 

Премахва се от заглавието на Раздел ІІІ детски градини и се отменят членовете от раздела, 
касаещи заплащането на такси за детска градина 

Чл.25. За ползване на детски градини родителите или настойниците заплащат 
месечни такси, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Отменя се чл.26 

Чл.26. (1) (Изм. - Решение № 258/06.07.2021 г. на ОбС "Марица") Освобождават се 
изцяло от заплащането на такса следните категории лица: 

1. Деца на родители, единият или двамата от които са загубили 50 и над 50 на сто от 
работоспособността. 

2. Деца – пълни сираци, деца на загинали при производствени аварии и природни 
бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебния си дълг. 

3. Деца с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с 
експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. 

4. Трето и следващи деца на многодетни родители, отглеждани в едно семейство. 
5. Деца, отглеждани в приемни семейства. 

 (2) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица")  50% от таксата се заплаща 
за: 

1. дете, чиито родители са редовни студенти; 
(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни заведения, се 

заплаща такса, както следва: 
1. за първо дете - 100% от размера на таксата 

 2. за второто дете - 50 % от размера на таксата 
(4) Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни 

заведения, се заплаща такса, както следва: 



 

1. за първо дете - 50% от размера на таксата 
2. за второто дете - 75 % от размера на таксата 
3. за трето и следващи деца - такса не се заплаща. 
(4) За ползването на намаленията посочени в ал. от 1 до 4 родителите или 
настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с 
документи, доказващи преференцията. Отменя се чл.26 
Чл.26а (Нов - Решение № 258/06.07.2021 г. на ОбС "Марица") За децата от 

подготвителните групи, които са на задължително предучилищно образование и отговарят на 
изискванията на чл. 26 не се заплаща такси за дейностите по храненето – те се поемат изцяло 
от средствата, осигурени от държавния бюджет за подпомагане заплащането на такси, 
дължими от родителите за дейностите по хранене на децата, съгласно чл.283, ал.9 от Закона 
за предучилищно и училищно образование.“ Отменя се чл.26а 

Чл.27. (1) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще 
отсъствуват при условие, че родителите предварително са уведомили директора на ЦДГ. 

(2) Заплащането на намаления  размер на тасата или освобождаването от такса 
започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията. 

(3) (Нова - Решение № 11/31.01.2012 г. на ОбС "Марица") Не се заплаща такса при 
отсъствие на детето поради заболяване, удостоверено с медицински документи. 

(4) (Нова - Решение № 11/31.01.2012 г. на ОбС "Марица") Не се заплаща такса и за 
времето, в което детските заведения или отделна група от тях не работят поради аварии, 
ремонти, карантини или други обективни причини. Отменя се чл.27 

Чл.28. (Изм. Решение № 258/06.07.2021г. на ОбС "Марица") Текстовете на чл.26 и на 
чл.27 се отнасят и за деца на 4, 5 и 6-годишна възраст, включени в групите на задължителна 
предучилищна подготовка на детските заведения. Отменя се чл.28 

Чл.29. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Таксата за детски 
градини се начислява от съответните длъжностни лица в заведенията, събира се от ЗАТС и 
се внася в касата на поделение "Образование" до 10-то число на месеца, следващ месеца за 
който се дължат. Отменя се чл.29 

Чл.30. (1) Детска кухня ползват деца до 3 годишна възраст при представен акт за 
раждане. 

(2) За ползване на детски кухни родителите или настойниците заплащат, месечна 
такса, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

(3) Таксите се заплащат : 
 

1. месечно - до последния работен ден на предходния месец; 
2. седмично - до последния работен ден на предходната седмица; 
(4) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Таксите се събират от 

определено със заповед на кмета на съответното кметство длъжностно лице или от домакина 
на детската кухня с квитанции и се внасят в касата на Община "Марица": 

- до третия работен ден на текущия месец - при месечно заплащане 
- до втория работен ден на текущата седмица - при седмично заплащане 
Чл.31. Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се осъществява от 

ръководителя на дейност  "Образование". 
 

РАЗДЕЛ IV Туристическа такса 

(Отм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") 

РАЗДЕЛ IV 

Такси за технически услуги 
Чл.38. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и 

обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл.39. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 
ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл.40. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 



 

органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския Червен кръст. 
Чл.41. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Размера на таксите за 

технически услуги са определени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 
Чл.42. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с друг 

нормативен акт е 30 дни. 
(2) Техническите услуги,  предоставяни от общината,  могат да бъдат обикновена, 

бърза и експресна и сроковете за предоставяне са определени в Приложение № 4. 
(3) Таксата за бързата услуга се заплаща   с 50% увеличение , а   експресната -  

със 
100 % увеличение спрямо таксата за обикновена услуга . 

Чл.43. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Таксата се заплаща в 
брой на касата в Информационен център в сградата на общината или безкасово. 

Чл.44. Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се осъществява от директора 
на дирекция "УТЕС". 

РАЗДЕЛ V 
Такси за административни услуги 

Чл.45. За административните услуги, които се извършват от общината, се събират 
такси по глава трета, раздел VII от Закона за местните данъци и такси и по други закони, в 
размери и срокове, определени от Общинския съвет. 

Чл.46 . (1) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Размерът на 
таксите е определен за всяка административна услуга, по видове, както следва : 

1. за извършване на услуги по гражданско състояние, съгласно Приложение № 5.1 и 
5.5; 

2. (Изм. - Решение № 39/12.02.2019г. на ОбС "Марица") Такси за административни 
услуги по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на 
вещни права върху общински имоти предоставяни на територията на Община "Марица", 
както следва: Приложение 5.2. 

3. за издаване на свидетелство за собственост при  продажба  на едър добитък, 
съгласно Приложение № 5.3, т. IV; 

4. за издаване на разрешения и за упражняване на дейности, съгласно Приложение № 
5.3; 

5. (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") за издаване на удостоверения и 
заверка на документи от дирекция "Местни данъци и такси", съгласно Приложение № 5.4. 
Административните услуги предоставяни по Приложение № 5.4 могат да бъдат обикновена, 
бърза и експресна. 

6. (Изм. - Решение № 69/23.04.2008 г. на ОбС "Марица") за издаване на удостоверения, 
документи, свързани със собствеността на физически и юридически лица,  и заверка от 
Дирекция "Общинска собственост и икономическа политика", съгласно Приложение № 5.2; 

7. за  услуги   предоставяни  от  целодневни  детски  градини  и  
общообразователни 
училища, съгласно Приложение № 5.6; 

8. за административни услуги по други закони, съгласно Приложение № 5.5 
(2) (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") Срокът и размерът за 

предоставяне на услугите по ал.1 е определен в Приложенията по ал. 1. 

 (3) При невъзможност да се предоставят услугите по ал.1, т.1 веднага, същите се 
извършват до три работни дни, освен ако не се изисква установяване на факти и 
обстоятелства, когато срокът се удължава до седем работни дни. 

(4) За услугите по ал.1, т.1, чийто срок за предоставяне е седем дни, при необходимост 
от допълнително установяване на факти и обстоятелства, срокът се удължава до един месец. 

(5) От заплащане на такси за услугите по ал. 1, т. 5 се освобождават: Община "Марица" 
и други държавни и общински органи, ползващи услугите по чл. 46, ал. 1, т.5 за служебни 
цели. 

(6) От заплащане на такси за издаване на удостоверение за данъчна оценка се 



 

освобождават   физически   и   юридически   лица,    пострадали   от   стихийни   
бедствия   и 
производствени аварии и включени в списък, съставен от общинската администрация. 

(7) (Отм. - Решение № 161/15.06.2017г. на ОбС "Марица") 
(8) (Нова - Решение № 17/22.12.2011 г. на ОбС "Марица") Съдебните изпълнители са 

освободени от заплащане на такса по ал.1, т.5 в случаите, когато в искането изрично е 
посочено, че изпълнителното производство е по чл. 83, ал.1, т.1-5 от ГПК. 

(9) (Нова - Решение № 17/22.12.2011 г. на ОбС "Марица") Съдебните изпълнители са 
освободени от заплащане на такса за издаване на удостоверение за наличие и липса на 
задължения по ЗМДТ,   по Приложение № 5.4 към чл.46, ал.1, т.5 за недвижим имот, предмет 
на принудително изпълнение и същото изрично е посочено в искането. 

Чл.47. (1) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") За издаване на 
разрешения за упражняване на дейности се заплащат такси в размери, определени от 
общинския съвет, при спазване на следните принципи : 

1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от 
общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за 
извършване на дейността; 

(2) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица")   Таксите по ал. 1 са : 
1. първоначална - за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона 

за тютюна и тютюневите изделия; 
2. дневна - за временен щанд за продажба на грозде, спирт, дестилати и спиртни 

напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни. 
(3) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г.  на ОбС "Марица")    Таксите по ал. 2 се 

заплащат както следва : 
1. първоначалната и дневната такси - при предявяване на искането за издаване на 

разрешение; 
(4) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица")    При прекратяване на 

търговията с тютюневи изделия в даден търговски обект, търговецът връща в общината 
издаденото разрешение, което обстоятелство се вписва във водения регистър. 

(5) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Лицето не може да започне 
дейност преди издаване на разрешението за търговия с тютюневи изделия. Разрешението се 
издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както 
и   на   други   финансови   задължения   към   общината,   декларирани   или   
установени   от 
компетентен орган към датата на издаване на удостоверението. 

(6) (Изм.   -  Решение   №   182/25.11.2009  г.   на  ОбС  "Марица")     При   
подаване  на 
заявлението  за   категоризиране   се  заплаща   половината   от  съответната  такса,   
а   при 
получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - останалата 
част от таксата. 

 
Чл.48. (1) (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Таксите по чл. 46 се 

заплащат от всички физически и юридически лица, както следва : 
1. в касата на Община "Марица" - всички такси по Приложение № 5.1, 5.2, 5.3 и 5.5. 
2. в кметствата - всички такси по Приложение № 5.1 и 5.5. 
3. в касата на дирекция "Местни данъци и такси" към Община "Марица" - таксите по 

Приложение № 5.4 За услуги предоставяни от дирекция "Местни данъци и такси". 
4. (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") по банков път - по банковата 

сметка на общината. 
Чл.49. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Контрол по спазване 

разпоредбите на този раздел се осъществява от директора на дирекция "АПИО", Дирекция 
"МДТ" и на дирекция "ОСИП", и от кметовете на кметства. 

Раздел VI 



 

Такси за гробни места 
Чл.50. Общинският съвет освобождава населението на Община "Марица" от 

заплащане на еднократни такси по раздел IX на ЗМДТ за ползване на гробни места над 8 
години, както следва: 

1. до 15 години; 
2. за вечни времена; 
3. за ползване на семейни гробни места; 

Раздел VII  
Такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти 

Чл.51. (1) Таксите за издаване на позволително за ползване на лечебни растения от 
земи, гори, води и водни обекти общинска собственост, се събират съгласно Закона за 
лечебните растения в размери, определени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 6; 

(2)Таксите се заплащат от всички физически и юридически лица при подаване на 
заявлението за издаване на позволително. 

(3) Срока за извършване на услугата е еднодневен, освен когато за определянето на 
разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от 
постъпване на заявлението. 

(4) Таксите се внасят в касата на Община "Марица" и постъпват в приход на общинския 
бюджет. 

Чл.52.   Контрол   по   спазване   разпоредбите   на  този   раздел   се  
осъществява   от директора на дирекция "УТЕС". 

Раздел VIII  
Такса за притежаване на куче 

Чл.53. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Таксата се заплаща от 
собственика на куче, за всяко куче, съгласно Приложение № 8, което е неразделна част от 
настоящата наредба 

Чл.54. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") (1).Таксата се заплаща 
ежегодно в срок до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на 
придобиването на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през 
текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за 
всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. 
 

При следващата календарна година след първоначалната регистрация, собственикът е 
длъжен да заплати таксата за притежаване на куче в нейния пълен размер. 

(2) Годишната такса се заплаща в касата на съответното кметство, на чиято 
територия е постоянният адрес на собственика на кучето. 

Чл.55. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Приходите от 
събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета ( съгласно чл.118, ал.2 от 
ЗВМД). 

(3) За куче, което е регистрирано в едно населено място от територията на 
община "Марица" и за което вече е платена такса, но се налага преместването му в 
друго населено място от общината не се заплаща отново таксата, 

Чл.56. (Изм. - Решение № 161/15.06.2017г. на ОбС "Марица") От таксата се 
освобождават собствениците на : 

• Кучета на инвалиди, доказани със съответния документ 
• Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка 
• Кастрирани кучета 
• Кучета, използвани за опитни цели 
• Кучета, използвани от Българския червен кръст 
• Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които 

се отглеждат в регистриран животновъден обект 
• Кучетата с поставен микрочип за първата година от неговото 



 

регистриране. 

Раздел IX 
(Нов- Решение № 18/22.12.2011 г. на ОбС "Марица") 

Такса при промяна предназначението на земеделска земя от общинския поземлен 
фонд 

Чл.56а (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския 
поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал.З и ал. 4 от 
3033 се заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от 3033 се заплаща такса, определена от 
общинския съвет. 

(2) Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от 
Закона за собствеността и  ползването на земеделските земи;  за засаждане на горски 
дървесни   видове;   за  земи,   изключени  от  строителните  граници   на  населените  
места,определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон,  
когато отново се иска включването им в същите граници; за строителство, свързано с 
прилагането на технологии и мероприятия по чл. 7, както и за земи, предоставени 
безвъзмездно възоснова на акт на Министерския съвет на инвеститори по приоритетни 
инвестиционни проекти. 

(3) Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 от държавата и от общините, когато се променя 
предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за 
изграждането на обекти публична държавна или публична общинска собственост. 

Чл.56б (Изм. - Решение № 11/31.01.2012 г. на ОбС "Марица") (1) Размерът на таксата 
за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от: 

1.1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, 
изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на 
тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г); 

1.2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на 
обекта; 

1.3. местонахождението  на  земята  съобразно  категорията  на  населеното  
място, 
определена   по   реда   на  чл.   36,   ал.   2  от  Закона  за  
административно-териториалното 
устройство на Република България; 

1.4. вида на обекта; 
1.5. възможността за напояване. 

Чл.56в (Изм. - Решение № 11/31.01.2012 г. на ОбС "Марица") (1) Размерът на таксата 
се определя по формулата: 

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол, 
където: 

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. земеделска земя (лв.); 
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни 

условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5; 

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта; Кк - коефициентът за 

категорията на населеното място; Кпол –коефициентът за поливност. 

(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на 



 

земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва: 

1. за изграждане на: 
- търговски обекти; 
- производствени обекти; 
- складови обекти; 
- административни обекти; 
- курортни обекти; 
- туристически и спортни обекти; 
- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи. 

а) при площ до 1 дка.  включително - 2.00 ; 
б) при площ над 1 до 5 дка. включително - 3.00 ; 
в) при площ над 5 до 10 дка. включително - 4.00 ; 
г) при площ над 10 дка. - 5.00 .; 

2. за обекти - публична държавна и публична общинска собственост; здравни обекти; 
обекти на науката, образованието и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти 
със социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване на околната среда; 
обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и 
националната сигурност; обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на 
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови 
тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, 
поддържане и ремонт на селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура; 
игрални полета на игрища за голф независимо от размера на площта, която се засяга - 2.00 ; 

3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за 
промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има 
право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от 
площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни 
устройствени планове. 

(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от 
групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва: 

Групи по 
категория 

За земи в землищата 
на населени места от I, 
II и III категория, нацио-
нални курорти и земли-
ща на населени места, 

За земи в землищата на 
населени места от IV и 
V категория За земи в 
землищата на 
населени места от VI, 
VII и VIII категория 

Вид на обекта По чл. 

50б,ал.2, т. 1        По чл. 50б,ал.2, т. 1 

13,00 

9,00 

6,00 

1,20 

0,80 

0,50 



 

За линейни обекти коефициентът е 1,00 . 

Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 , а при неполивни -1,00 . 

(4) При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на 
земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със 
спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска 
продукция. 

(5) (Отм.   Решение   №1985/28.10.2016г.   по   адм.   д.   №1632/2016г.   на   
Адм.   съд 
Пловдив, в сила от 20.01.2017г.) 

(б)Таксата   за   всички   спомагателни   и   допълнителни   обекти,   за   
инженерната инфраструктура и  комуникациите,  намиращи се  във и  извън  границите  
на  площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, 
за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи. 

 
Глава трета 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 
Чл.57. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") За всички услуги и 

права, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, ползвателите 
заплащат цени, определени в Приложение № 7.1 и 7.2. 

Чл.58. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") (1) Цените на услугите и 
правата се формират при спазване на разпоредбите на чл. 5 и чл. 6 на тази Наредба. 

Чл.59. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") (1) Услугите по тази 
глава, предоставяни от общината, могат да бъдат: обикновена, бърза и експресна. 

(2) Сроковете за извършване на услугите се определят съгласно Приложение № 7.1 и 
7.2. 

(3) Заплащането се извършва безкасово или в брой в касата на общината или в 
кметствата, според мястото на предоставяне на услугите. 

(4) Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната - със 100 %. 
Чл.60. (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") При неспазване на 

сроковете по чл. 59, размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, 
считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер. 

Чл.61. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Контрол по спазване 
разпоредбите на тази глава се осъществява от директора на съответната дирекция или кмет 
на кметство, предоставящи услугите, за които се заплаща цена. 

Глава четвърта 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.62. (Изм. - Решение № 161/15.06.2017г. на ОбС "Марица") За нарушение на 
разпоредбите на тази Наредба, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 
лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 
до 500 лв., освен ако със закон не е предвидено друго. 

Чл.63. (Изм. - Решение № 4/31.01.2011 г. на ОбС "Марица") Който декларира неверни 
данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на 
предоставена услуга, заплаща глоба от 50 до 200лв., а юридическите лица и едноличните 



 

търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500лв. 
Чл.64. (Отм. - Решение № 161/15.06.2017г. на ОбС "Марица") 
Чл.65. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Който откаже да 

представи документи или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от 
контролните органи по тази Наредба, се наказва с глоба от 100 до 500 лева. 

Чл.66. (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") (1) Контролът по 
спазването на разпоредбите на тази Наредба и актовете за установяване на нарушения се 
осъществява, съответно съставят, от длъжностни лица от общинската администрация и 
кметовете на кметства. 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община "Марица" 
(3) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания. 
(4) Приходите  от  глоби   и   имуществени   санкции   по   наказателни   

постановления, 
издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината. 

(5) За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, установени 
при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер на 30 
лева. За наложената глоба се издава фиш,  който съдържа данни за самоличността на 
контролния   орган   и   на   нарушителя,   мястото  и   времето  на   нарушението,   
нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от 
нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да 
заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати 
глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1 "Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които конкретният 

ползвател не може да бъде определен. 
§ 2 "Ползватели" са физически и юридически лица, на които Община "Марица" 

предоставя публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси и други 
закони. 

§ 3 (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") "Битови отпадъци" са тези, 
които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в 
административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и 
отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за 
отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 
количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

§ 4 (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") "Съдове за битови 
отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови 
отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1 (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") При започнало, но 

незавършено плащане на такси и цени на услуги и права, същото се завършва по реда на 
тази наредба със съответните размери и срокове. 

§ 2 (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Тази Наредба се издава на 
основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и е приета от Общински съвет 
"Марица" с Решение № 155 от протокол № 14 от 23.12.2005 год. и влиза в сила от 01.01.2006 
год. 

§ 3 (Изм. - Решение № 182/25.11.2009 г. на ОбС "Марица") Другите общински такси 
определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи 
определени от МС. 

§ 4 (Нов - Решение № 206/22.11.2012 г. на ОбС "Марица") думите Дирекция „Местни 



 

данъци и такси" се замествит с Дирекция „Местни приходи" 
§ 5 (Нов. - Решение № 161/15.06.2017г. на ОбС "Марица")Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община "Марица" влиза в сила от 30.06.17г. 

§ 6 (Нов - Решение № 242/18.12.2012 г. на ОбС "Марица") Лицата подали декларации 
по чл.16б ал.2 и чл.19а ал.З, различни от утвърдените образци в настоящата наредба до 31 
декември 2012 г, ползват заявените и признати от общинската администрация права за 2013 г. 

§7. (Нов - Решение № 258/06.07.2012 г. на ОбС "Марица") Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община „Марица“, приета с Решение № 258, взето с протокол № 8 от 
06.07.2021 г. на Общински съвет – Марица, влиза в сила от 01.09.2021г. 

Приложение № 2 към чл.25 Такса за детски градини и детски кухни 
 

№ по 
ред 

Вид услуга Мярка Размер 
/лева/ 

1 2 3 4 

1.Отменя се    За детски градини - за 1 месец 1 дете 35,00 
2. 

(Изм.-Решение 
№353/04.11.2016г. 
на ОбС "Марица") 

II. За детска кухня - за 1 месец 

1 дете 30,00 

3. (Нова-Решение 
№ 258/06.07.2021г. 
на ОбС "Марица") 

отменя се  

Храна на ден за едно дете на 4, 5 и 6 годишна възраст, 
включено в групата за задължителна предучилищна 
подготовка 

- за 1 ден 

1 дете 1.20 

  

 


