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ДО КЛ АДН А ЗА П ИС К А
От инж. Пламен Димитров Спасов – Кмет на община „Родопи“ – Пловдив

Относно: Допълнение и изменение на Наредба № 7 за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията на община „Родопи“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В хода на прилагане на Приложение № 2 към чл. 11 от Наредба № 7 за определянето
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общин „Родопи“
бяха установени непълноти и несъответствия., които обуславят необходимостта от
изменение и допълнение на наредбата. Сега действащите такси на административните
услуги не са актуализирани при предходни изменения на наредбата, което налага
актуализирането им към настоящия момент. При определянето на размера на таксите и
цените на услугите следва да бъдат взети предвид видът и обемът на извършваните
дейности и времето, необходимо за това.
На първо място се установяват липси и непълноти в съдържанието на Приложение №
2 към чл. 11 от Наредба № 7. Не са предвидени такси за разполагане на вендингмашини,
хладилни витрини, фризери за сладолед, както и за продажба на хранителни стоки
/сладолед от канти, скрежина сокове, пуканки, ядки, варена царевица, сокове, кесетни и
др/, която липса създава и реални проблемни ситуации. За същите част от кметовете и
кметските наместници по населени места събират такса по б.В т. 2 за разполагане на маси
и столове на ден I гр. – 1 лв., II гр. – 0,80 лв.; III гр. – 0,30 лв; на месец I гр. – 2,00 лв.; II гр.
– 1,50 лв.; III гр. – 1,20 лв./, а друга част от кметовете и кметските наместници по населени
места събират таса по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за поставяне на преместаеми
съоръжения в размер на 25 лв. Липсата на уредба, водеща до събирането на различни
такси по различен ред от кметовете и кметските наместници по населени места е
установено и с извършения Одитен доклад за вътрешен одит за стопанисването на
стопанисване на имоти – общинска собственост за 2015г, като сред формулираните
препоръки от страна на вътрешния одитор е „Да се уеднакви таксуването на кафе апаратите на територията на Община Родопи“
На следващо място видно от съдържанието на Приложение № 2 към чл. 11 от
Наредба № 7 част от предвидените дневни и месечни такси за ползване са приблизително

равни /Пример: Съгласно б.В т. 1 за търговски, маси, будки и павилиони на ден I гр. – 1
лв., на месец I гр. – 1,50 лв.; Съгласно б.В т. 2 за разполагане на маси и столове на ден I гр.
– 1 лв., на месец I гр. – 2,00 лв.; /. Освен приблизително равните дневни и месечни такси,
се установява и липса на закономерност за определяне на месечните такси спрямо
дневните такива. Тези несъответствия следва да бъдат преодоляни чрез съответ ната
промяна в наредбата и определяне на закономерност при определяне на месечната такса
/дневната такса по 30 календарни дни, редуцирана с 20 %/.
С оглед гореизложеното предлагам на Общински съвет „Родопи“ – област Пловдив
да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във вр. чл. 1, ал.2 от ЗМДТ
Общински съвет „Родопи" реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за
определянето на местни данъци и цени на услуги на територията на О бщи н а
„Родопи"- Пловдив, както следва:
§ 1. Отменя изцяло Приложение № 2 към чл. 11 от наредбата.
§ 2. Създава се ново Приложение № 2 към чл. 11 от наредбата, както следва:

Приложение № 2
към чл. 11 от Наредба № 7
А. За ползване на пазари, с цел търговия на селскостопанска продукция, таксата се
определя, като следва:
1. На квадратен метър:
1.1. За земеделски производители:
- на ден – 1,00 лв
- на месец – 24,00 лв
1.2. За юридически лица и еднолични търговци:
- на ден – 1,30 лв.
- на месец – 31,20 лв.
2. За продажба с кола, впрегната с добитък:
2.1 За земеделски производители на ден – 2,50 лв;
2.2. За юридически лица и еднолични търговци на ден – 3,25 лв;
3. За продажба с лек автомобил:
3.1 За земеделски производители на ден – 5,00 лв;
3.2. За юридически лица и еднолични търговци на ден – 6,50 лв;
4. За продажба с товарен автомобил или ремарке:
4.1 За земеделски производители на ден – 10,00 лв;
4.2. За юридически лица и еднолични търговци на ден – 13,00 лв;

Б. За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки, таксата по б. А се събира
ва троен размер.
В. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска
дейност на открито, включително разполагането на маси , столове, витрини се
събира такса на квадратен метър по групи селища, като следва:
1. За търговски маси, будки, павилиони:
1.1. За осъществяване на търговия със селскостопанска продукция:
1.1.1 За земеделски производители:
- на ден – I гр - 1,00 лв; II гр. – 0,50 лв; III гр. – 0,30 лв.;
- на месец – I гр. 24,00 лв; II гр. – 12,00 лв.; III гр. – 7,20 лв.;
1.1.2. За юридически лица и еднолични търговци:
- на ден – I гр - 1,30 лв; II гр. – 0,65 лв; III гр. – 0,45 лв.;
- на месец – I гр. 31,20 лв; II гр. – 15,60 лв.; III гр. – 10,80 лв.;
1.2.. За осъществяване на търговия с промишлени стоки таксите по т. 1.1 се събират в
троен размер.
2. За разполагане на маси и столове:
- на ден – I гр - 1,00 лв; II гр. – 0,50 лв; III гр. – 0,30 лв.;
- на месец – I гр. 24,00 лв; II гр. – 12,00 лв.; III гр. – 7,20 лв.;

Г. За ползване на общински терени, върху които са организирани панаири, събори и
празници за продажба на стоки се събира такса на квадратен метър на ден по групи
селища, като следва:
I гр. – 1,00 лв;
II гр. – 0,50 лв;
III гр. – 0,30 лв.
Д. За ползване на ощински терени за предоставяне на услуги /игри/ с атрактивно –
развлекателен характер, стрелбища, панароми, моторни лодки,люлки и др. се
събира такса на квадратен метър на ден по групи селища, като следва:
I гр. – 1,30 лв;
II гр. – 0,65 лв;
III гр. – 0,45 лв.
Е. За ползване на общински терени за осъщестяване на търговия чрез разполагане на
вендингмашини, хладилни витрини, фризери за сладолед, както и за продажба на
хранителни стоки /сладолед от канти, скрежина сокове, пуканки, ядки, варена
царевица, сокове, кесетни и др/ се събира такса на квадратен метър по групи селища,
както следва:
- на ден – I гр - 1,30 лв; II гр. – 0,65 лв; III гр. – 0,45 лв.;
- на месец – I гр. 31,20 лв; II гр. – 15,60 лв.; III гр. – 10,80 лв.;

Ж. За ползване на тротоари, улични платна и общински терени с друго
предназначение за строителна дейност, съгласно одобрен ПБЗ / се събира такса на
квадратен метър по групи селища, както следва:
- на ден – I гр - 1,00 лв; II гр. – 0,50 лв; III гр. – 0,30 лв.;
- на месец – I гр. 24,00 лв; II гр. – 12,00 лв.; III гр. – 7,20 лв.;
З. За въвеждане на временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или
участъци от тях във връзка с извършване на строителна дейност / се събира такса на
квадратен метър по групи селища, както следва:
I гр.- 50 лв. на час
II гр.- 40 лв. на час
III гр. -30 лв. на час
И. Лицата, които ползват съответния общински терен за осъщестяване на повече от
една от горепосочените дейности дължат таксата за дейността, за която се дължи по висока такса.
Й. При ползване на общинските терени по б. А-З повече от месец таксите зе плащат
авансаво от 1-во до 5-то число на месеца, в който ще се осъществява съответната
дейност.

Преходни и заключителни разпоредби
§4. За висящите производства, по които са събрани такси, не се довнасят такси.
§5. Събраните до влизането в сила на настоящата наредба такси по висящи
производства не подлежат на връщане.
§6. За висящите производства, по които не са събрани такси се събира такса в пониския размер, определен измежду предвидения в наредбата преди и след изменението й.
§7. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.

ИНЖ.ПЛАМЕН СПАСОВ
Кмет на община „Родопи”
ВТ/БТ

