
Приложение № 1.1  
 
 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, 
улични платна и терени с друго предназначение 

 
 

№ по 
ред 

Вид услуга Мярка Размер 
(лева) 

1 2 3 4 
1. За ползване на пазари с цел търговия със 

селскостопанска продукция
 

1.1. За продажба от маса /сергия/  
 а/ на ден 1 бр. 2.00
 б/ на месец 1 бр. 50.00

1.2. За продажба от кола с животинска тяга  
 - на ден 1 бр. 2.00

1.3 За продажба от товарен автомобил  
 - на ден 1 бр. 5.00

1.4 За продажба от товарен автомобил с ремарке  
 - на ден 1 бр. 6.00

2. За ползване на пазари с цел търговия с 
промишлени стоки 

 

2.1 - за продажба от маса /сергия/  
 а/ на ден 1 бр. 2.00
 б/ на месец 1 бр. 50.00

3. За ползване на тротоари, площадки, улични 
платна и други терени за търговска 
дейност на открито /колички, витрини и др./ 

 

 - на ден кв. м. 2.00
 - на месец кв. м. 50.00

4. За ползване на места за продажба на стоки, при 
организирани 
панаири, събори, празници и др. 

 

 - на ден кв. м. 4.00
5 За ползване на места, върху които са 

организирани панорами, стрелбища, 
моторни люлки и др. 

 

 - на ден кв. м. 2.00
6. За ползване на тротоари, площади, улични платна 

и др. общински терени за разполагане на 
телефонни кабини , банкомати и други /на 
квадратен метър/ 

 

 - на месец кв. м. 50.00
7. Издаване на разрешения за ползване на части от 

тротоари, улични платна и свободни обществени 
площи при извършване на строителни и ремонтни 
работи - на ден 

 
 

кв. м. 2.00

7.1. Издаване на разрешения за ползване за временни  



обекти, изградени по реда на отменения чл. 120, 
ал.4 от ППЗТСУ, върху земя - общинска 
собственост, получили статут по § 17, ал.1 от 
ПРЗУТ - на месец 

 
 

кв. м. 
 

2.20 

8. Процедура за ползване на общински терен за 
разполагане на РИЕ  

 

8.1. -   за ползване на терени общински собственост за 
разполагане     на   РИЕ  с обща рекламна площ до 2  
кв.м. – на месец

 
кв. м. 50.00 

8.2. -   за ползване на терени общински собственост за 
разполагане     на   РИЕ  с обща рекламна площ над 
2 кв.м - на месец

  
кв. м. 30.00  

9. Такса за раздаване на рекламни листовки – на ден               50.00 
10. Такса за извършване на промоции, шествия - на ден               50.00 
11. Такса за поставяне на транспаранти, рекламни 

ленти и хоругви – на месец 
кв. м.             20.00

12. Такса за ползване на тротоари, площади, 
улични платна    и   терени    с   друго  
предназначение   за поставяне на маси за открито 
сервиране, хладилни витрини, фризери, 
автомати за напитки, навеси, сенници, тенти, 
чадъри, слънцезащитни устройства и   други  
пред   действащи   търговски   обекти   по 
одобрена  от  гл.   архитект  на  Община  
"Марица" схема   за   разполагане   върху  
недвижими   имоти общинска    собственост,  
според    категорията    на населените места

 

 12.1. - IV-та категория населени места:  с. Калековец,  
с. Маноле, с. Рогош, с. Труд, с. Войводиново, с.  
Бенковски – на месец 

кв. м. 3.00

12.2. -  V-та  категория  населени  места: с. Граф  
Игнатиево,   с.   Костиево,   с. Скутаре, с. Строево, с. 
Трилистник, с. Царацово, с. Радиново – на месец

кв. м. 2.50

12.3. - VI-та категория населени места: с. Войсил, с. Динк, 
с. Желязно,    с.   Крислово,    с.   Манолско   Конаре,  
с. Ясно поле – на месец 

кв. м. 2.00

 

 

 

 

 


