
 

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 

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

такси и цени на услуги по следния начин: 

1.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: 

 

ОБЩИНА  СТРАЛДЖА ,  ОБЛАСТ   ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65, 

e-mail:obshtina@straldzha.bg 

mailto:obshtina@straldzha.bg


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. 

 


