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ПРОЕКТ 

 

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

срок от 30 дни, Община Марица чрез настоящото публикуване за обществена консултация, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес obshtina@maritsa.bg. или в деловодството 

на Община Марица на адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ No 57А 

 

 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА 

 

 

     МОТИВИ 

      I.Причини, които налагат приемането на нова Наредба за определянето и 

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

Марица 

       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.  

            Настоящата наредба е приета през 2005 година и към момента съдържа множество 

разпоредби, които не кореспондират с действащите нормативни актове от по-висок ранг. 

            Такава е например разпоредбата на чл.47, ал.2, т.1 и т.2 от Наредбата, касаеща 

определяне на такси за издаване разрешителни за търговия с тютюневи изделия и временен 

щанд за продажба на спирт и спиртни напитки. 

            За сведение понастоящем режима на разрешителните за търговия с тютюневи изделия 

е уреден в чл.90д от Закона за акцизите във връзка с чл. 117, ал. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) и компетентен орган да издаде 

разрешителното е директорът на Териториалната дирекция на Агенция „Митници“, а режима 

на производство и търговия със спиртни напитни е под контрола на Министъра на 

икономиката или оправомощени от него длъжностни лица. 

            Необходимо е да бъде приета нова Наредба, чиито разпоредби са в съответствие с 

действащи нормативни актове от по-висока степен,  актуализиране и разширяване обхвата на 

услугите, предлагани от общинската администрация и кметствата на Община Марица на 

физически и юридически лица, с оглед по-пълно задоволяване на обществените потребности.  

             Безпрецедентната инфлационна обстановка от предходните 18 месеца, както и от 

настъпилите промени в някои от нормативните и подзаконови нормативни актове също 

налага приемането на нова Наредба с актуализиране размера на местните такси и цените на 

услугите, предоставяни от община Марица. 

          Проектът на предложената нова Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Марица се придържа към 

структурата и логиката на сега действащата наредба, изразяваща се в текстово описание на 

видовете услуги, принципите при които са формирани стойностите на съответните такси и 

цени, начинът на събиране на съответните такси и цени, и приложения, с които се определят 

конкретните стойности (цени и такси) на различните услуги, както и сроковете, в които се 

предоставят те. 

          Община Марица предоставя на гражданите, юридическите лица и организациите 

различни по своето естество и същност услуги и права. Част от тях са нормативно 

определени, както и правомощието на общините да събират такси за тяхното предоставяне е 

изрично предвидено. За тези услуги, които са вменени за изпълнение на Общините, е 

предвидено да се събират такси, както и е предвиден начина на ценообразуване на стойността 

на тези такси. 

          Освен предоставянето на административни услуги Община Марица има правомощия 

да управлява ефективно и в интерес на обществото общинското имущество, управлявайки 

материална база в сферата на образованието, културата, спортните дейности, 

здравеопазването, социалните услуги и друга инфраструктура.  

        Община Марица осъществява политика и важна роля в осигуряването на гражданите и 

бизнеса в Община Марица на услуги в сферата на социалните, културните и спортни 

дейности, градоустройство и други.  

         Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с 

изключение на тези по ал. 1 от същия член, в правомощията на общинският съвет е да 

определя цената на съответната услуга или право. 

        По същество предложения проект на Наредба с актуализиране размера на местните 

такси и цените на услугите, предоставяни от община Марица се характеризират с 

досегашната последователност: 



        - Промени във връзка с отпадането на таксите за детските ясли и детските градини в сила 

от 01.04.2022 г., както и в следствие на настъпили промени в чл. 6, ал. 1 и чл. 81 от ЗМДТ и 

съответните на тях промени в Закона за предучилищното и училищното образование и 

Закона за здравето. 

        - Промени във връзка с изменения в чл. 56а от Закона за устройство на територията /ДВ, 

бр. 16 от 2021 г./.  

       След няколко месечна работа във всички звена на общинската администрация, които 

начисляват и събират такси и цени за услугите, които общината предоставя, бе прието за 

целесъобразно в проекта на наредбата да се включат предложения за актуализиране на размера 

на всички таски и цени на услуги с цел спазване принципите, въведени в чл. 8, ал. 1, т. 1-3 от 

ЗМДТ, при което чрез таксите не само да бъдат възстановени пълните разходи на общината 

по предоставянето на услугата, но и таксата да е предпоставка за повишаване качеството на 

предлаганите услуги и за постигане на по-голяма справедливост при заплащане на местните 

такси.  

           Беше извършен анализ на всички необходими материално-технически и 

административни разходи по предоставяне на услугите, които общинска администрация 

предоставя при спазване на разпоредбите на чл.7 и чл.8 от ЗМДТ . 

          Спазени са принципите, заложени в ЗМДТ  

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. 

        В рамките на одитна проверка, извършена от Сметна палата, е извършена проверка за 

съответствието с правната рамка на дейността по администриране на приходи от такси за 

технически услуги. Проверката е извършена от Надежда Баликова – главен одитор и Милена 

Каридова - Влайкова – главен одитор, за която е съставен констативен протокол, съдържащ 

следните констатации: 

Не са определени лица, които да извършват контрол и следят за спазване на определените 

в НОАМТЦУ и чл. 109 от ЗМДТ, респ. чл. 124а и 124б, и чл. 148 от ЗУТ . 

       В процеса по администриране на такси за технически услуги, с вътрешен акт в общината 

не са въведени контролни дейности / съгласувателни процедури относно: 

а) съдържанието на предоставените/изготвените документи, за които се събират 

таксите за техническите услуги; 

б) заплащането на таксите и връчването на документите за извършените услуги на 

заявителите; 

в) не е въведен ред за извършване на периодичен преглед и актуализация на актовете 

на кмета на общината. 

Някои от таксите за технически услуги, които се изчисляват по формула, въз основа 

на кв. м. или други характеристики, свързани с услугата не са въведени в АИС „Акстър“ и се 

изчисляват на ръка от служителя, изготвил документите за услугата. Информацията се 

подава на служителя в информационния център с предаване на документите за получаването 

им от заявителя. 

         В АИС „Акстър“ не са въведени следните твърдо определени такси за технически 

услуги: приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план извън регулация за 

всеки поземлен имот, в случай, че имота е до 10 дка в размер на 300 лв. (по т.2.1 от 

Приложение № 4) и над 10 дка в размер на 400 лв. (по т.2.2 от Приложение № 4); издаване на 

виза за проектиране извън регулация – 80 лв. (по т.3.2 от Приложение № 4 ); презаверяване 

на виза – 5 лв. (по т.3.4 от Приложение № 4); регистрация и въвеждане строежите в 

експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от 

4 и 5 категория, в случай, че са от 101 до 200 кв. м. – в размер на 200 лв. (по т.7.1.2 от 

Приложение № 4) или над 201 кв. м. – 400 лв. (по т.7.1.3 от Приложение № 4); разглеждане 

на частично изменение на ПУП, ПРЗ и ПУР за всеки поземлен имот, в случай, че имота е до 



10 дка – в размер на 150 лв. (по т.4.1.2 от Приложение № 4) или над 10 дка – 200 лв. (по т.4.1.3 

от Приложение № 4) и за разглеждане и частично изменение на ПР, ПЗ и РУП за всеки 

поземлен имот до 10 дка – 100 лв. (по т.4.2.2 от Приложение № 4) и над 10 дка – 150 лв. (по 

т.4.2.3 от Приложение № 4). 

 Тези констатации са взети предвид при изработването на проекта. 

           Текстът на чл.12 на Наредбата на Общински съвет Марица за определянето и 

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

изрично регламентира, че промяна на размера на местните такси и цените на услугите се 

извършва по реда на тяхното приемане. 

     Във връзка с горното, при определяне размера на таксите, в съответствие с чл. 8 от 

ЗМДТ, значимостта е отдадена именно на разходите по предоставяне на услугата. Това 

обстоятелство налага да бъде извършена корекция на размера на таксите, определени в 

проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Марица в рамките на осъществяваните разходи.  Освен 

това, при определянето на размера на таксите са взети предвид вида и обема на извършваните 

дейности от общинската администрация, както и времето, необходимо за това. Прилаган е 

диференциран подход при разходноориентираната аргументация за размера на таксата за 

конкретна услуга. 

 При изработването на проекта на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Марица са спазени принципите на 

необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност.  

Принцип на необходимост – Приемането на нова Наредба за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Марица е 

необходимо с оглед синхронизиране на текстовете на Наредбата с нормативните актове и 

документи от по-висока степен, съответствие с принципите, регламентирани в Закона за 

местните данъци и такси, относно определяне размера на местните такси, а именно: създаване 

на условия за максимално възстановяване на пълните разходи на общината по предоставянето 

на определени услуги, разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, 

актуализиране на териториалния обхват на зоните с цел създаване на условия за максимално 

постигане на справедливост при урегулиране на обществените отношения в процеса на ползване 

терени -общинска собственост, както и разширяване, и повишаване на качеството на услугите, 

предоставяни от община Марица, с цел по-пълно удовлетворяване на нуждите на потребителите.  

С приемането на нова Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени 

на услуги на територията на община Марица ще се осъвременят таксите и цените на услугите и 

ще се повиши качеството им, което ще допринесе до по-пълно задоволяване потребностите на 

гражданите и бизнеса на територията на община Марица, осигурявайки в същото време приходи 

в бюджета на общината. 

         Принцип на обоснованост – Приемането на нова Наредба за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Марица се 

обосновава с разпоредбите на чл.21, ал.1, т.7, и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с чл.6, чл. 7, чл.8 и чл.9 от Закона за местните данъци и 

такси при спазване изискванията на чл. 8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 

и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК. 

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

предварителните оценки на въздействието на проекта на новата Наредба за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Марица са 

публикувани на интернет страницата на община Марица за навременно информиране и 

предоставяне на становища и предложения от заинтересованите групи.  

Принцип на съгласуваност – проектът на новата Наредба за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Марица с 

мотивите, чрез интернет страницата на община Марица, публично са предоставени на 

заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид направените в хода на обсъждането 



становища и предложения.  

Към датата на публикуване на настоящия нормативен акт са взети предвид становищата, 

направени от звената на общинската администрация и от проведени дискусии в отделите и 

дирекциите на община Марица. 

          Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – предложената за 

приемане Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 

територията на община Марица е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  

           Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и 

специалистите на общинската администрация и кметствата на населените места в общината, при 

спазване на изискванията на сега действащата Наредба, като тези признаци са запазени и 

доразвити и в приложения проект. 

При изработване на проекта за приемане Наредба за определянето и администрирането 

на местни такси и цени на услуги на територията на община Марица е спазен чл.18а от Закона 

за нормативните актове, както и разпоредбите на глави II и III от същия. Извършена е 

предварителна оценка на въздействието на проекта, която е прикачена към публикувания 

проект.  

         Цел на Наредбата  

Община Марица осъществява политики и играе важна роля в осигуряването на гражданите 

и  бизнеса на общината на услуги в сферата на социалните, културните и спортни дейности,  

градоустройство и други.  В текста на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ изчерпателно са изброени всички 

видове такси, които общините събират, а съгласно ал. 2 пак там - за всички услуги и права, 

предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1 от същия член,  в правомощията на 

общинския съвет е да определя цената на съответната услуга или право.  

          Съгласно чл. 8 от ЗМДТ общинският съвет определя размера на таксите при спазване на 

съответните принципи. 

Именно в рамките на тези правомощия, с приемането на Наредба за определянето и 

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

общината цели публичните услуги предоставяни от общината да бъдат частично или напълно 

заплатени от техните ползватели, с оглед спазване на принципите на Закона за местните данъци и 

такси.  

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

цени на услуги на територията на община Марица се цели също така синхронизиране на 

текстовете на Наредбата с нормативните актове от по-висока степен, актуализиране и 

разширяване на обхвата на услугите, предлагани от общинска администрация и разпоредители с 

бюджетни кредити на територията на община Марица на физически и юридически лица, с оглед 

по-пълно  задоволяване на обществените потребности. 

Въпреки предлаганото увеличение на размера на таските и цените на услугите, същите са 

приемливи на фона на цените в пазарната ниша, в която се предлагат съответните услуги.  

       Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

       За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата за определянето и 

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

необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства, различни от текущо 

планираните за календарната година. 

           Очаквани резултати 

          В резултат от прилагането на проекта на наредба се очакват следните основни резултати: 

          1).Прецизиране на нормативната уредба с местно значение с цел улесняване на 

правоприлагането ѝ.  

          2).Постигане на баланс между направените разходи от община Марица по предоставянето 

на услугите. 

          3).Повишена ефективност при ползването на имотите – общинска собственост. 

          4).Улесняване на гражданите и бизнеса да ползват качествени административни и 

технически услуги. 



          5).Проекта на Наредбата запазват основни услуги, предоставяни до момента на 

територията на общината, чиито актуализирани цени, от една страна, ще бъдат конкурентни на 

цените на свободния пазар и ще увеличат приходите в бюджета на община Марица, а от друга 

страна, ще отговорят на тяхната себестойност. Въвеждането на нови услуги ще постигне по-

добро задоволяване на нуждите на заинтересованите лица от конкретната услуга. 

         Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 

Предлаганото приемане на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Марица е в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

         Приемането на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Марица е подзаконов нормативен акт за прилагане на 

отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона 

за местните данъци и такси, Закона за нормативните актове, Закона за общинската собственост, 

Закона за устройство на територията и други приложими законови разпоредби, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на 

цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са 

транспонирани и въведени в националното законодателство на РБ. 

         В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) са извършени 

предварителна и частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. 

          Проектът на подзаконовия нормативен акт - Наредбата за определянето и 

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

публикуван на официалната страница на община Марица на ………..2023 г. 

С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената 

консултация. 

В рамките на законовия 30 дневен срок за обществени консултации ще бъдат взети 

предвид предложенията и становищата по проекта на Наредбата за определянето и 

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

същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Марица в предвидения от 

закона срок. Публикуваната справка ще отразява постъпилите предложения заедно с обосновка 

на неприетите предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането 

на акта на Общински съвет – Марица.  

            Правни основания:  чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с с чл.6, чл. 7, чл.8 и чл.9 от Закона за местните данъци и 

такси при спазване изискванията на чл. 8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.18а, чл.19, ал.1, чл.20, чл.26 

и чл.28 от ЗНА и във връзка с чл.75, чл.76, чл.77 и чл.79 от АПК 

Фактически основания: привеждане на съдържанието на местната нормативна уредба в 

съответствие с разпоредбите  на нормативен акт от по-висша степен, въвеждане на нови такси и 

цени на услуги и разширяване на обхвата на услугите, предоставяни от общинска администрация 

и кметствата на територията на община Марица на физически и юридически лица с цел 

задоволяване на обществените потребности и подобряване на работата по прилагането на 

наредбата. Постигане в по-пълна степен на принципа на справедливост при определяне на някои 

видове такси и цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставянето 

им. Постигане на съответствие на административните услуги, предоставяни от община Марица и 

структурните ѝ звена, с Интегрираната информационна система на държавната администрация. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 



      I. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Марица. 

 


