
 

ДО   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.СТРАЛДЖА 
 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

от Атанас Киров - кмет на община Стралджа 

 

ОТНОСНО: Проект за изменение на Наредба №5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, 

община Стралджа публикува на 07.05.2021г. на официалния сайт на общината Проект 

за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги с изложените мотиви към него, като предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в 

общинска администрация подобни становища и предложения.  

 

Представям на Вашето внимание проект на Промяна на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, продиктуван от 

следните МОТИВИ: 

1.Причини, налагащи промяната на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги: 

Във връзка  с Решение № 481 на Сметната палата от 18.12.2020г. в община 

Стралджа е изпратен Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за 

изпълнение на препоръките по одитен доклад №0500303116 за извършен одит за 

съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при 

управление и разпореждане с имущество на община Стралджа, за периода 01.01.2014г. 

до 31.12.2015г. 

В резултат на извършената проверка и при осъществения последващ контрол за 

изпълнението на препоръките, дадени на кмета на общината е установено:  Препоръка 

5. „Да внесе предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба 

№5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и да се 

регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на 

предоставените пасища и мери-общинска собственост.“  

 

2. Цели, които се поставят с промяната на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги: 

 

В резултат на осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, 

дадени на кмета на общината да бъде изпълнена препоръката: „Да се внесе 

предложение в общинския съвет за изменение и допълнение на Наредба №5 за 
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определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги и да се 

регламентира размер, ред, начин и срокове за плащане на такса за ползване на 

предоставените пасища и мери-общинска собственост.“  

 

3. Финансови други средства необходими за промяната на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

– Промяната на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 

човешки ресурси. 

 

4. Очаквани резултати от промяната на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги: 

 

– Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, 

стопански субекти, граждани и други. 

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

-Предлаганата промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен – Конституцията на Република България, Закон за собствеността и ползването 

на земеделските земи,ПП на ЗСПЗЗ и със Закона за местните данъци и такси , както и с 

тези на европейското законодателство – европейската харта за местно самоуправление. 

 

 

Въз основа на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ предлагам на общински съвет да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИE: 

 

І.  Променя Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги по следния начин: 

 

В Раздел ІІ 

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

платна и терени с друго предназначение 

 

БИЛО: 

Раздел ІІ 

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. 



(2) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго 

предназначение  се заплаща: 

1.Такси за ден: 

1.1. За продажба на хранителни и промишлени стоки: 

1.1.1. с предоставена маса от общината – 2.00 лв. кв.м.  

1.1.2. без предоставена маса от общината – 1.50 лв. кв.м.  

1.2. За продажба на селскостопанска продукция: 

1.2.1. с предоставена маса от общината – 1.20 лв. кв.м.  

1.2.2. без предоставена маса от общината – 1.00 лв. кв.м.  

1.3. За стрелбища и лунапаркове – 0.50 лв. кв.м 

1.4. За строителни материали, техника, МПС и други – 0.05 лв. кв.м. 

            1.5.Издаване на разрешение за търговия извън общинския пазар – 2 лв. на кв.м.  

           1.6. Продажба на дърва и въглища от превозно средство – 10 лв. за превозно 

средство. 

           2. Такси за месец: 

2.1. За продажба на хранителни и промишлени стоки: 

2.1.1. с предоставена маса от общината – 20.00 лв. кв.м.  

2.1.2.без предоставена маса от общината – 15.00 лв. кв.м.  

2.2. За продажба на селскостопанска продукция: 

2.2.1. с предоставена маса от общината – 15.00 лв. кв.м.  

2.2.2. без предоставена маса от общината – 10.00 лв. кв.м. 

2.3. За ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за 

обществено хранене – 1.00 лв. кв.м 

За ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за обществено 

хранене – 0.80 лв. кв.м 

2.4. За строителни материали, техника, МПС и  други – 0.50 лв. кв.м. 

 2.5. За поставяне на преместваеми обекти – павилиони и др. за извършване на 

търговска дейност – 3.00 лв. кв.м. месечно. 

 2.6. /нова с Реш-е № 138/24.09.2020г./ За поставяне на преместваеми обекти – 

вендинг автомати, в т.ч. кафе машини, млекомати и др. – 10.00лв./кв.м.месечно. 

(3) Таксите се заплащат при издаване на разрешението  за посочения в него 

период. 

(4) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не 

по-късно от 1 работен ден преди започване на месеца. 

(5) При прекратяване на ползването на площите по ал.1,  лицата не дължат такса 

за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване 

при условие, че ползвателя уведоми писмено администрацията най-малко 15 дни преди 

прекратяване на ползването.  

            

Чл. 22. За ползване на пазари с цел търговия от лица с намалена 

трудоспособност от 50%  и над 50 %, размерът на таксата се намалява с 50% от чл. 21. 

 

СТАВА: 

Раздел ІІ 

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

платна и терени с друго предназначение, ползване на предоставените пасища,мери 

и ливади-общинска собственост 

 



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. 

(2) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго 

предназначение  се заплаща: 

1.Такси за ден: 

1.1. За продажба на хранителни и промишлени стоки: 

1.1.1. с предоставена маса от общината – 2.00 лв. кв.м.  

1.1.2. без предоставена маса от общината – 1.50 лв. кв.м.  

1.2. За продажба на селскостопанска продукция: 

1.2.1. с предоставена маса от общината – 1.20 лв. кв.м.  

1.2.2. без предоставена маса от общината – 1.00 лв. кв.м.  

1.3. За стрелбища и лунапаркове – 0.50 лв. кв.м 

1.4. За строителни материали, техника, МПС и други – 0.05 лв. кв.м. 

            1.5.Издаване на разрешение за търговия извън общинския пазар – 2 лв. на кв.м.  

           1.6. Продажба на дърва и въглища от превозно средство – 10 лв. за превозно 

средство. 

           2. Такси за месец: 

2.1. За продажба на хранителни и промишлени стоки: 

2.1.1. с предоставена маса от общината – 20.00 лв. кв.м.  

2.1.2.без предоставена маса от общината – 15.00 лв. кв.м.  

2.2. За продажба на селскостопанска продукция: 

2.2.1. с предоставена маса от общината – 15.00 лв. кв.м.  

2.2.2. без предоставена маса от общината – 10.00 лв. кв.м. 

2.3. За ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за 

обществено хранене – 1.00 лв. кв.м 

За ползване на тротоари, площади и улични платна от заведения за обществено 

хранене – 0.80 лв. кв.м 

2.4. За строителни материали, техника, МПС и  други – 0.50 лв. кв.м. 

 2.5. За поставяне на преместваеми обекти – павилиони и др. за извършване на 

търговска дейност – 3.00 лв. кв.м. месечно. 

 2.6. /нова с Реш-е № 138/24.09.2020г./ За поставяне на преместваеми обекти – 

вендинг автомати, в т.ч. кафе машини, млекомати и др. – 10.00лв./кв.м.месечно. 

(3) Таксите се заплащат при издаване на разрешението  за посочения в него 

период. 

(4) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не 

по-късно от 1 работен ден преди започване на месеца. 

(5) При прекратяване на ползването на площите по ал.1,  лицата не дължат такса 

за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване 

при условие, че ползвателя уведоми писмено администрацията най-малко 15 дни преди 

прекратяване на ползването.  

            

Чл. 22. За ползване на пазари с цел търговия от лица с намалена 

трудоспособност от 50%  и над 50 %, размерът на таксата се намалява с 50% от чл. 21. 

Чл.22а (1)Мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост се отдават под 

наем или аренда в съответствие с разпоредбите на Закона за собствеността и ползване 

на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. 

 (2) Индивидуалното ползване и разпределение на ПМЛ се регламентира по реда 

на чл.37и от ЗСПЗЗ, а наемната цена се определя по пазарен принцип с Решение на 

Общински съвет.   



(3) Годишната такса за пасища, мери и ливади определени за общо ползване се 

заплаща ежегодно в срок до 30.06. на текущата година по следната тарифа: 

Тарифа за такса на пасища и мери за общо ползване 

1.Едър рогат добитък /говеда/– 3,00лв./бр. животно 

2.Коне, магарета и мулета – 2,00лв./бр. животно 

3.Овце и кози – 1,00лв./бр. животно 

(4) Приходите на събраните такси по ал.3 постъпили в общинския бюджет се 

използват за поддържането на общинските пасища и мери за общо ползване на 

съответното кметство. 

 
II.  Възлага на Кмета на общината, след влизане на Решението в сила да 

актуализира действащата Наредба №5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, съобразно така приетите промени. 

 
 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

 

АТАНАС КИРОВ 
Кмет на община Стралджа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


