
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

        

Институция: Община Марица       

     

 

                                                                 

Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

МАРИЦА 

 

ДАТА: м. януари 2023 г. 

 

Контакт за въпроси: obshtina@maritsa.bg                                                 Телефон: (032)907800 

 

І. Дефиниране на проблема:  

  

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) общинският съвет 

приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

На местно ниво Общински съвет – Марица е приел Наредба за определянето и 

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

(НОАМТЦУ), приета месец декември 2005 година, Изменена с Решение № 103, взето с 

Протокол № 8 от 20.07.2006 г. Изменена с Решение № 95, взето с Протокол № 4 от 

26.04.2007 г. Изменена с Решение № 134, взето с Протокол № 6 от 19.06.2007 г. Изменена с 

Решение № 69, взето с Протокол № 6 от 23.04.2008 г. Изменена с Решение № 182, взето с 

Протокол № 10 от 25.11.2009 г. Изменена с Решение № 62, взето с Протокол № 4 от 

03.05.2010 г. Изменена с Решение № 4, взето с Протокол № 1 от 31.01.2011 г, потвърдено с 

Решение № 45, взето с Протокол № 2 от 21.02.2011 г. Изменена с Решение № 17, взето с 

Протокол № 4 от 22.12.2011 г, Изменена с Решение № 18, взето с Протокол № 4 от 

22.12.2011 г, Изменена с Решение №11, взето с Протокол № 2 от 31.01.2012 г. Изменена с 

Решение № 206, взето с Протокол № 13 от 22.11.2012 г. Изменена с Решение № 242, взето с 

Протокол № 15 от 18.12.2012 г. Изменена с Решение № 141, взето с Протокол № 6 от 

28.05.2013 г. Изменена с Решение № 263, взето с Протокол № 12 от 26.09.2013 г. потвърдено 

с Решение №287, взето с Протокол № 13 от 16.10.2013 г. Изменена с Решение № 324, взето с 

Протокол № 15 от 17.12.2013 г. Изменена с Решение № 86, взето с Протокол № 4 от 

07.04.2015 г. Изменена с Решение № 353, взето с Протокол № 12 от 04.11.2016 г. Изменена с 

Решение № 161, взето с Протокол № 8 от 15.06.2017 г. Изменена с Решение № 282, взето с 

Протокол № 12 от 24.10.2017 г. Изменена с Решение № 39, взето с Протокол № 4/ 12.02.2019 

г. Изменена с Решение № 321, взето с Протокол № 10/ 24.09.2020 г. Изменена с Решение № 

258, взето с Протокол № 8/ 06.07.2021 г. Изменена с Решение № 250, взето с Протокол № 

5/17.05.2022 г. Изменена с Решение № 258, взето с Протокол № 6/14.06.2022 г. Основната 

причина за приемането на нова Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Марица е установена необходимост от 

прецизирането на повечето разпоредби на сега действащата Наредба и актуализиране 

размера на таксите и цените на услугите, предоставяни от общинската администрация на 

територията на Община Марица.  

          Досега действащата наредба е приета през 2005 година и към момента съдържа 

множество разпоредби, които не кореспондират с действащите нормативни актове от по-

висок ранг. 

 

II. Цели:  

 

           С приемането на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Марица се поставят следните цели: 
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           -Урежда се правоприлагането на Закона за местните данъци и такси с подзаконов акт 

съгласно разпоредбата на чл.9 от ЗМДТ; 

        -Определя местните такси и цени на услуги на територията на община Марица и 

определя техния размер съгласно делегацията на чл.6,чл.7 и чл.8 от ЗМДТ; 

        На местно ниво се уреждат обществените отношения , свързани с определянето и 

събирането на следните местни такси, събирани от община Марица:  

       1. за битови отпадъци; 

       2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 

       3.за ползване на детски кухни; 

       4. за технически услуги; 

       5. за административни услуги; 

       6.за откупуване на гробни места; 

       7.за притежаване на куче; 

       8. други местни такси, определени със закон. 

       Определят се цените на услугите, които общината предоставя на физическите и 

юридическите лица; 

        -Прецизира се правната уредба и се постига съответствие със законодателството от по-

висок ранг-ЗМДТ; 

        -осигурява се детайлна уредба на конкретните правомощия и задължения на съответните 

длъжностни лица от общинската администрация при предприемането на действия в обхвата 

на настоящата наредба. 

 

III. Идентифициране на заинтересованите страни: 

 

Преки заинтересовани страни:  

- Общински съвет Марица; 

-Община Марица; 

-Физическите и юридическите лица на територията на Община Марица; 

 

IV. Варианти на действие: 

 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата. 

Вариант за действие 1 „Без намеса“: 

При този вариант ще се наблюдава:  

- ограничаване на възможността да бъдат повишени на приходите за общинския бюджет, 

свързани с предлаганите услуги от Община Марица; 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“: 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

 -възможности да бъдат привлечени повече средства във връзка с предоставяне на услугите 

от община Марица и покриване на повечето разходи, които общината влага за 

предоставянето им; 

-Ще се изпълнят изискванията, предвидени в нормативните актове от по-висок ранг  и ще 

бъдат задоволени обществените потребности ,свързани с предоставянето на услуги от ЗМДТ 

и други нормативни актове от страна на администрацията на община Марица. 

 

 

V. Разходи: 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса“:  

Разходите за заинтересованите страни са следните:  

1. При  неприемане на новата Наредба не е необходимо разходването на бюджетни средства. 



2. За физически и юридически лица - няма да има допълнителни разходи. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“:  

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

За Община Марица: За прилагане на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Марица не е необходимо 

разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

 

VI. Ползи: 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса“: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. За Община Марица: Не се очаква положително въздействие от неприемането на нова 

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

територията на община Марица, тъй като цените на услугите не съответстват на променените 

обществено-икономически условия в страната и повишаване цената на живота и текстовете 

на Наредбата не съответстват на нормативни актове от по-висок ранг. 

2. За физически и юридически лица ще остане действащата нормативна уредба, която е в 

колизия с нормативни актове от по-висок ранг. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“:  

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1.За общината -ще бъдат създадени възможности за  привличане на повече средства във 

връзка с предоставяне на услугите от община Марица и покриване на разходите, които 

общината влага за предоставянето им; 

-Ще се изпълнят изискванията, предвидени в нормативните актове от по-висок ранг  и ще 

бъдат задоволени обществените потребности ,свързани с предоставянето на услуги от ЗМДТ 

и други нормативни актове от страна на администрацията на община Марица. 

 

2. За физически и юридически лица -разписване на конкретни правила по установяване и 

събиране на такси и цени във връзка с предоставяните от общинска администрация на 

община Марица услуги. 

 

 

VII. Потенциални рискове:  

 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на 

наредбата“.  

 

 

IX. Проектът на нормативен акт изисква  оценка на въздействието: 

 

Проектът на нормативния акт изисква предварителна оценка на въздействието. 

 

X. Обществени консултации: 

 

Проектът на Наредбата ще бъде предоставен за обществени консултации в рамките на 30 

дни, като за този срок ще бъде публикуван на официалната страница на Община Марица, 

раздел „Информация“, подраздел „Обществени обсъждания“ . Постъпилите в този срок 

предложения и становища, както и обосновка за неприетите предложения, ще бъдат отразени 



в справка, която се публикува на официалната страница на общината в предвидения от 

закона срок.  

 

Име и длъжност:  

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ  

Кмет на община Марица  

 

Подпис: 


