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                                                                                               /ПРОЕКТ-Приложение/ 
 

                          
 

 
 

Н А Р Е Д Б А                   
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Марица 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ  І 
Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 

 
       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 услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на 
община Марица. 
       (2)Конкретният размер на таксите и цените на услугите се определят в 
Приложенията, неразделна част от тази наредба. 
       Чл. 2. (1) 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 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. 
       (2) За всички други услуги и права, предоставяни от общината, с изключение 
на тези по ал. 1, Общинския съвет с настоящата наредба определя цена. 
       Чл.3.Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да 
издава документ, за които е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва 
като приход в общинския бюджет. 
   

Раздел ІІ 
Определяне размер на общинските такси и цени на услуги 

  
        Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определят в 
български лева при спазване принципите, определени в Закона за местните данъци 
и такси.  
         (2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 
определя отделна такса за всяка от дейностите. 
         (3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или цени 
на услуги и права са определени в приложенията, неразделна част от тази наредба. 
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Чл.5.(1) Размерът на конкретните такси и цени на услуги и права се 
определя след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, 
която извършва дейността или предоставя съответната услуга и следва да включва 
пълните разходи (необходимите материално-технически и административни 
разходи) на общината по предоставяне на услугата.  

(2)Пълните разходи включват всички разходи на общината по предоставяне 
на услугата, включително:  

1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни 
плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);   

2.Материални, режийни, консултантски и други непреки разходи (доставки 
на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми на сгради и 
оборудване, хардуер, софтуер, такси за лицензии);  

3. Разходи за управление и контрол; 
4. Разходи по събиране на таксите;  
5. Инвестиционни разходи.  
6.Разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, 

определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни 
протоколи за оценка на влиянието върху околната среда; 

7.Други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, 
определени конкретно от общинския съвет. 

(3)Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за 
счетоводството и актовете по неговото прилагане. 

Чл.6. Размерът на таксата може да не възстановява пълните разходи на 
общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет 
реши, че 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.  

Чл.7.Местните таски се определят въз основа на необходимите 
материално-технически и админхистеративни разходи по предоставянето на 
услугата. 

Чл.8.Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след 
заявяването й, въз основа на писмена резолюция от длъжностни лица от общинска 
администрация. 

 
Раздел ІІІ 

Ред и срок за събиране на местните такси и цени на услуги 
Чл. 9 Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой 

или безкасово. 
Чл.10.Местните такси, цените на права и услуги се заплащат едновременно 

с предоставянето, съответно отказа за предоставянето им, с изключение на тези, 
за които с нормативен акт или с тази наредба е предвидено друго. 

Чл.11. Събирането на местните такси и цени на предоставените права и 
услуги от общината, се извършва от общинската администрация. 

Чл. 12. (1) Кметът на общината издава разрешение за разсрочване или 
отсрочване на задължения за местни 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.  
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(2) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни 
такси над 30 000 лева или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета 
след решение на общинския съвет. 

 
Раздел ІV 

Ред, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през 
определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната 

такса 
 
Чл.13.(1) Лицата, неползващи услугата, през съответната година или през 

определен период от нея, се освобождават от задължението да заплащат 
съответната такса за този период. 

(2) Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на 
мотивирано писмено заявление на лицето до службата, компетентна да издаде 
съответното разрешение за извършване на дейност или ползване на услугата.  

 
Раздел V 

Ред за освобождаване на отделни категории лица, изцяло или частично от 
заплащане на отделни видове такси 

 
           Чл.14.Освобождават се от заплащане на такси за технически услуги, които 
се извършват от общината държавните и общинските органи, организациите на 
бюджетна издръжка и Българският червен кръст. 
           

Раздел VI 
Промяна на размера на местните такси и цените на услугите и правата 

Чл.15. Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се 
извършва по реда на тяхното приемане. 

Чл.16. (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. 
         

Глава втора 
МЕСТНИ ТАКСИ 

 
Раздел І 

Такса за битови отпадъци 
 

Чл.17. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването 
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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; третиране на битовите 
отпадъци в съоръжения и инсталации; поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване.  
           (2) Таксата за битови отпадъци се заплаща на вноски и в сроковете за 
заплащане на данъка върху недвижимите имоти.  
          (3) Не се събира такса за: 
          1. сметосъбиране и сметоизвозване и дейността по третиране на 
битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато 
услугата не се предоставя от общината. 
 2.сметосъбиране и сметоизвозване и дейността по третиране на 
битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато 
имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена 
декларация по образец и ред, определени с настоящата наредба, от 
задълженото лице до края на предходната година в община Марица; 
          3.Сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения за всички незастроени имоти, 
намиращи се в границите на районите, обявени със заповедта на кмета на 
общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ. 
 (3) 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. 
          (4) 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 31 октомври на предходната година. 

Чл.18. Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от ЗМДТ за имотите на 
територията на общината: 
            1. От собственика на имота.  
            2. Ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 
            3. Концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – 
концесия; 
            4. за имот държавна или общинска собственост - лицето, на което 
имотът е предоставен за управление. 

Чл.19. 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 
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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) Размерът на дължимата такса определяна пропорционално, 
изцяло или частично, се извършва на база коефициент на хиляда. В частта 
на размера на дължимата такса определяна пропорционално, коефициентите 
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.20.(1)Когато таксата се определя според количеството на 
битовите отпадъци, лицата по чл. 18 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) 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. 
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            (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. От 
размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху 
разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане. 

Чл. 21. 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 следните дейности: 

 1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 
инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове 
за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, 
предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, 
попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за 
управление на отпадъците - за услугата по чл. 62, т. 1 oт ЗМДТ;  

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на 
масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата 
по чл. 62, т. 2 от ЗМДТ;  

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места и селищните 
образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за 
услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ. 

Чл.22. (1) Таксата битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в 
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 
дължима. 
        (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 
на сто. 
        (3) Общината уведомява лицата по чл. 64 от ЗМДТ за дължимата от тях 
такса за съответния период, както и за сроковете за плащане. 

Чл.23. (1) Собственикът на новопридобит или новопостроен имот 
дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на 
имота или въвеждане в експлоатация. 
           (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.24 (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 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: 

- Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно 
водоподаването; 

- Удостоверение от съответното дружество доставчик на 
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електрическа енергия, 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: 
            - Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно 
водоподаването; 
            - Удостоверение от съответното дружество доставчик на 
електрическа енергия, 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) Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване по чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата се извършва въз 
основа на Декларация по чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, в която 
данъчно задължените лица дават изрично съгласие за извършване на 
проверки от страна на общинската администрация и декларира, че за 
вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. Общинският съвет утвърждава образеца на 
декларацията в Приложение №11- неразделна част от настоящата Наредба. 
           (4)Не се извършва освобождаване от заплащане на такса за 
сметосъбиране и сметоизвозване по чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата, ако 
имотът или част от него се ползва от съсобственик, ползвател или трето лице 
през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през 
декларирания период или част от него в имота се извършват строителни 
дейности. 
             (5) В случаите на ал. 2 и 3, когато заявлението е подадено извън 
посочените срокове, същото не поражда правни последици. 

Чл.25.Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, 
предоставени на целодневни детски градини на общинска издръжка, 
използващи имоти публична общинска собственост. 

Чл.26.(1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите по чл. 
62 от ЗМДТ, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в 
които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните 
вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са 
построени. 
             (2) Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват 
със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност, за което 
лицата подават декларация по образец - Приложение № 11 от настоящата 
наредба. 

Раздел ІІ 
Такса за ползване на тържища, панаири, тротоари, площади и  улични 

платна 
 

Чл.27.(1)Общинският съвет определя такса за ползване на тротоари, 
площади, улични платна, места, върху които са организирани тържища, 
панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска 
собственост. Размерът на таксата е съгласно Приложение №1.1; 
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 (2)Таксите се определят на квадратен метър за ден или за месец. При 
ползване на мястото за повече от месец таската се заплаща до 25 число. 
Дневната такса се заплаща в деня на извършване на дейността. 

 (3)Размерът на таксата се изчислява от служител на кмеството, където 
се предоставя услугата. 
           (4)При събиране на таксата, на ползвателя се издава документ, 
удостоверващ заплащането й. 
           Чл.28. (1) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, 
ползващи услугата. 
           (2) Таксата се събира в кметстовото на населеното място,където се 
осъществява ползването. 
          Чл.29.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се 
осъществява от директора на дирекция ОС и кметовете на кметства. 
 

Раздел ІІI 
Такса за ползване на детски кухни 

 
           Чл.30.(1)Родителите ползват услугата получаване на храна от 
детските кухни на община Марица за деца до 3 годишна възраст след 
представен акт за раждане. 
           (2)За ползване на детски кухни родителите/настойниците заплащат, 
месечна такса, съгласно Приложение №6 

(3)Таксите се заплащат : 
           1.месечно - до последния работен ден на предходния месец; 
           2.седмично - до последния работен ден на предходната седмица; 
           Чл.31.Таксата се събира 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 
на таксата; 

- до втория работен ден на текущата седмица - при седмично 
заплащане на таксата; 
           Чл.32.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се 
осъществява от Заместни-кмет "Образование". 

Раздел IV 
Такса за технически услуги 

 
Чл.33. 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.34.(1) Общинският съвет определя размера на таксите за 
технически услуги, ка кто следва:  

1. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 
застрояване ; 
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2. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 
териториалното и селищното устройство ; 

3. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и 
документацията към тях ; 

4. за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения 
за търговия – маси, павилиони, кабини и други; 

5. за издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и 
преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.  

           (2)Размерът на таксите за технически услуги е определен в 
Приложение №4 от Наредбата. 

Чл.35.(1) Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и 
юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.  

   (2) Лицата, придобили сертификат за инвестиция клас А, клас Б и 
приоритетен инвестиционен проект по реда на Закона за насърчаване на 
инвестициите, заплащат 75% от дължимите такси и цени за технически 
услуги.  

(3)Освобождават се от такси за технически услуги държавните и 
общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския 
Червен кръст. 

Чл.36.(1)Срокът за извършване на технически услуги, който не е 
установен с друг нормативен акт е 30 дни. 

 (2) За извършване на бърза услуга до 7 дни таксата се заплаща с 50% 
увеличение. 

 (3) Размерът на цените на извършваните услуги в дирекция "УТЕС" и 
е съгласно Приложение №4  от Наредбата. 

Чл.37.(1) Таксата се заплаща в брой на касата в Информационен 
център в сградата на общината или по банков път . 

(2) Не се заплаща такса за технически услуги при : 
1.допълване (поправки) на одобрен кадастрален план; 
2.писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по 

влязла в сила оценка; 
3.освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени 

от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато 
специализираната комисия установи, че тези условия са налице; 

4.отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване 
на правоимащите; 

5.изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и 
обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот; 

6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към 
парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени 
мероприятия; 

7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и 
градоустройственото положение на недвижими имоти; 

8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото 
обслужване. 

Чл.38.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се 
осъществява от директора на дирекция "УТЕС". 

 
Раздел V 



 10

Такса за административни услуги 
 
           Чл.39.За административните услуги, които се извършват от община 
Марица се събират такси по глава трета, раздел VII от Закона за местните 
данъци и такси и по други закони в размер и срокове, определени от 
Общинския съвет. 
           Чл.40.(1)Размерът на таксите се определя за всяка административна 
услуга, по видове, както следва : 
           1.Таксите за извършване на услуги по гражданско състояние са 
съгласно Приложение № 2.1 
           2.Таксите за производства за настаняване под наем, продажби, замени 
или учредяване на вещни права върху общински имоти предоставяни на 
територията на Община "Марица" са съгласно  Приложение 1.2. 
          3. Не се събира такса за издаване на свидетелство за собственост при 
продажба на едър добитък; 
          4.Такси за издаване на разрешения и за упражняване на дейности, 
съгласно Приложение № 1.4; 
          5.Такси за издаване на удостоверения и заверка на документи от 
дирекция "Местни данъци и такси", съгласно Приложение № 5 
Административните услуги предоставяни по Приложение № 5 могат да 
бъдат обикновена и бърза. 
          6.Такси  за издаване на удостоверения, документи, свързани със 
собствеността на физически и юридически лица, и заверка от Дирекция 
"Общинска собственост "-съгласно Приложение № 1.2; 
          7.Такси за административни услуги по други закони- съгласно 
съответните тарифи към тях. 
          (2)Срокът за предоставяне на услугите по ал.1 и размера на таксите е 
определен в Приложенията по ал. 1. 
          (3)При невъзможност услугите по ал.1, т.1 да се предоставят веднага, 
същите се извършват в срок 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. 40, 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. 
          (8)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.1-6 от ГПК. 
          (9)Съдебните изпълнители са освободени от заплащане на такса за 
издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ, по 
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Приложение № 5 към чл.40, ал.1, т.5 за недвижим имот, предмет на принудително 
изпълнение и същото изрично е посочено в искането. 
          Чл.41.Такси за услуги предоставяни от Дирекция „Общинска собственост 
за упражняване на дейности съгласно Приложение №1.3: 
          1. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на 
пътници; 
          1.1.Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни 
стикери за автомобилите: 

- за първоначално издаване на разрешение 
- за всяко ново продължение на валидността на разрешението 

           1.2.Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за 
таксиметров превоз на пътници; 
           1.3.Издаване на дубликат за разрешение за таксиметров превоз на пътници 
и холограмен стикер; 
           1.4.Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на 
пътници; 

2.Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници;  

2.1.Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници; 

2.2.Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 

2.3.Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров 
превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в 
списъците къмудостоверението за регистрация на превозвача; 

2.4.Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров 
превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в 
списъците към удостоверението за регистрация на превозвача; 

2.5.Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване 
на таксиметров превоз на пътници 

2.6.Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за 
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на 
неговия притежател; 

3.Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 
             4.Промяна в регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга. 
             5.Услуги по производства за ползване на пазари, тържища, панаири, 
тротоари, площади и улични платна; 
             6.По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински имоти 
             7. Услуги по производства за издаване на удостоверения за платен наем от 
физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти и 
удостоверение за удължено работно време . 
             (2)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.42.Таксите по чл.40 се заплащат от всички физически и юридически 
лица, както следва : 
             1.в касата на Община "Марица" - всички такси по Приложения № 
1.1.,1.2.1.3 и 1.4. 
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             2.в кметствата - всички такси по Приложение № 2, Приложение № 3. 
             3.в касата на дирекция "Местни данъци и такси" към Община "Марица" - 
таксите по Приложение № 5. За услуги предоставяни от дирекция "Местни данъци 
и такси". 
             4.по банков път - по банковата сметка на общината. 
             Чл.43.Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се осъществява от 
директора на дирекция "АПИО", Дирекция "МДТ" и на дирекция "ОС", и от 
кметовете на кметства. 
 

Раздел VІ 
Такса за притежаване на куче 

  
  Чл.44.(1)Всеки собственик на куче, с постоянен адрес/седалище на 

територията на общината, заплаща годишна такса за притежаване на куче 
съгласно Приложение №3, след подаване на декларация – Приложение №8. 

 (2) Освобождават се от такса собствениците на кучета за категориите по 
чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност  и чл.39 от Закона за 
защита на животните. 

Чл.45. Размерът на таксата се определя с решение на Общинския съвет. 
Чл.46.(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година 

или в едномесечен срок от придобиване на кучето, когато 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 месеца на придобиването. 

 (2) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 

Чл.47. Таксата се заплаща в съответното кметство, на чиято територия е 
постояния адрес/седалището на собственика на кучето.  

 
    

Раздел VІI 
Такса за гробни места 

 
Чл.48.Oбщинският съвет освобождава населението на община Марица от 

заплащане на таксата по Раздел IX oт ЗМДТ. 
 

Раздел VІII 
Такси за ползване на лечебни растения от територии общинска собственост 

Чл.49.(1)Таксите за издаване на позволително за ползване на лечебни 
растения от земи и територии общинска собственост се събират съгласно Закона 
за лечебните растения в размери съгласно Приложение №3 

 (2) Таксите се заплащат при подаване на заявлението за издаване на 
позволителното. 
            (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.50. Контрол по спазване разпоредбите на този раздел се осъществява от 
директора на дирекция "УТЕС". 
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Раздел IX 
Такса при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския 

поземлен фонд 
 
Чл. 51. (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от 

общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 
29, ал. 3 и  ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи се заплаща такса на 
основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ, определена от Общинския съвет  съгласно 
Приложение №4. 
           (2)Не се заплаща такса по ал. 1 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 въз основа на акт на Министерския 
съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 
           (3) Не се заплаща такса по ал. 1 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.52(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.53 (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. 



 14

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) Коефицентът 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                               Вид на обекта  
 
                                                             по чл.50б,ал.2,т.1    по чл.50б,ал.2,т.1 
 
        за земи в землища на насе- 
лени места от I, II и III категория , 
национални курорти и землища на                 13.00                     1.20 
населени места, 
 
        за земи в землища на насе- 
лени места от IV и V категория ,                        9.00                     0.80 
               
        за земи в землища на насе- 
лени места от VI,VII  и VIII категория              6.00                     0.50 
 
За линейни обекти коефицентът е                      1.00 
 
Коефицентът за поливност при поливни условия е 1,2 ,а при неполивни 1.0 
            (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)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 
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ЦЕНИ  НА  НЕУРЕДЕНИ  СЪС  ЗАКОН  УСЛУГИ  И  ПРАВА,  
ОКАЗВАНИ  ИЛИ  ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ  ОБЩИНАТА  НА  

ФИЗИЧЕСКИ  И  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА 
 

           Чл.54.Тази Наредба регламентира цени на всички услуги и права, 
предоставяни от общината, които не са определени със закон и са съгласно 
Приложение №7. 
           Чл.55.(1)Цените на услугите и правата се формират на основа на пълните 
разходи, направени от общината по предоставяне на услугите и правата. Пълните 
разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги и 
права от общината. Те включват и съответен дял от : 
            а) преките и непреките разходи за персонал, включително работна заплата 
и осигуровки; 
            б) материални, режийни, консултански и други разходи, включително 
разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и 
наеми на сгради и оборудване; 
            в) разходи за управление и контрол; 
            г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, 
определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни 
протоколи за оценка на влиянието върху околната среда; 
           д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от 
съществуващата система за отчетност. 
          (2) Цените на услугите и правата могат и да надвишават себестойността им. 
          (3) Цените на услугите и правата са прости и пропорционални. 
          (4)Цените на услугите и правата се събират от общинската администрация 
и приходите от тях постъпват в бюджета на общината. 
          (5)Определените в настоящата наредба цени на услуги и права са крайни 
цени. 
          Чл.56(1)Сроковете за извършване на услуги, предоставяни от Общината, са 
в съответствие с нормативно установените, с изключение на тези, които изрично 
са посочени в тази наредба и приложенията към нея и могат да бъдат обикновени 
и бързи съгласно сроковете ,посочени в приложенията на настоящата Наредба. 
          (2)Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на 
подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид 
услуга. 
          (3)Заплащането се извършва в брой или безкасово по банкво път. 
          (4) Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение. 
          Чл.57. Необходимите документи за извършване на конкретната услуга или 
предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на 
общината. 
         Чл.58. 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 
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         Чл.59.Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени 
от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на 
общината или упълномощени от него длъжностни лица. 
         Чл.60.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

§1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които 
конкретния ползвател не може да бъде определен. 

§2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица на които се 
предоставят  публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 
          §3. "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. "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. Тази наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци 
и такси и отменя Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община "Марица", м.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. 



 17

Изменена с Решение № 258, взето с Протокол № 6/14.06.2022 г.) 
     § 2. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на 
нормативен акт от по-висок ранг.  
        § 3. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за местните данъци и таски и другите действащи нормативни актове.  
        § 4. Настоящата Наредба е приета с Решение № ................, взето с Протокол 
№ ...............от ............................ на Общински съвет Марица. 
        § 5. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община "Марица"  влиза в сила на 01.04.2023 година.  
        § 6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Марица. 
 
        Вносител: 


