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РЕШЕНИЕ
№ 205
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 21. 06. 2017 г.

О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, приета с
Решение № 80, взето с Протокол № 6 от 04. 03. 2003 г., последно изменена и допълнена с Решение № 136,
взето с Протокол № 7 от 27. 04. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив,
съгласно Заповед № 17ОА-1397/09.06.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.17, ал.1 от
ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 9 от ЗМДТ, чл. 156 б от ЗУТ, чл. 11 от ЗУО, чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ, чл. 20, ал.
2, чл. 26 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, във вр. с чл. 3, ал. 2 от Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив,
предвид изложените в предложение с вх. № 17ХІ-211 от 13. 06. 2017 г. фактически основания, Общински
съвет – Пловдив
РЕШИ:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив, както следва:
1. В Глава Втора „Местни такси“, се създава нов Раздел ХI с нови членове 54б – 54в:
“Раздел ХI „Такси при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за
неземеделски нужди“ :
чл.54б (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 ЗОЗЗ, се заплаща местна такса,
определена от общинския съвет.
(2) Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 от ЗОЗЗ за строителство при условията на чл. 4, ал. 2 от Закона за
собствеността и ползване 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 Министерски съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проект.
(3) Не се заплаща такса по ал. 1 и ал. 2 от държавата и от общините, когато се променя предназначението на
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земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична
държавна или публична общинска собственост.
Чл. 54в (1) Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:
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
1996г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
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;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Чл. 54г (1) Размерът на таксата се определя по формулата: Т = СББ x Кплощ x Кк x 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.
а) при площ до 1 дка включително Кплощ – 2.00 ;
б) при площ над 1 до 5 дка включително Кплощ – 3.00 ;
в) при площ над 5 до 10 дка включително Кплощ – 4.00 ;
г) при площ над 10 дка Кплощ – 5.00;
2. за изграждане на обекти – публична държавна и публична общинска собственост; здравни обекти; обекти
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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 хранителновкусовата 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 Кплощ-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) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на
населеното място и от вида на обекта.

ГРУПИ ПО КАТЕГОРИЯ

1
За земи в землищата на гр. Пловдив и кварталите на града, населени места от I
категория, национални курорти и землища на населени места, граничещи с морската
брегова ивица

ВИД НА ОБЕКТА

по ал.2,
т. 1

по ал.2,
т. 2

2

3

13,00

1,20

9,00

0,80

6,00

0,50

За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория

За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория

(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.
(5)Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 , а при неполивни – 1,00.
(6) При изграждане на 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.
(7) При внасяне искане за разглеждане от Общински съвет – Пловдив за изразяване на предварително
съгласие за смяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд от физически и юридически
лица не се заплаща местна такса.
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(8) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и
комуникациите, намиращи се в 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.
(9) Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ промяната на предназначението на земеделски земи от общинския
поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти от
лица, на които продажбата или учредяването на право на строеж или сервитути върху държавни и общински
имоти се извършва без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка след
решение за предварително съгласие на общинския съвет за изработване на подробен устройствен план, въз
основа на подадено от тях заявление. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на
предварителното съгласие.
(10) Таксата по чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ се заплаща от инвеститора на обекта или лицето, което има право да
строи в земеделска земя от общинския поземлен фонд, след постановяване на положително решение за
промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.
(11) Таксата се заплаща еднократно, в едномесечен срок от връчване на протокола по предходната алинея,
но не по късно от три месеца от съобщаване на решението по чл.24, ал.2 от ЗОЗЗ за промяна
предназначението на земеделската земя. Решението губи правно действие, когато таксата не е заплатено в
тримесечният срок.
(12) За определяне размера на таксата, инвеститора подава заявление в Общинската администрация,
придружено със следните документи:
1. Уведомление по чл.24а от ЗОЗЗ за постановено положително решение за промяна на предназначението на
земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ;
2. Копие от акта за категоризация. Когато имотът представлява полски път /без категория/се прилага чл.1,
ал.4 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение.
3. Копие от удостоверение за поливност.
(13) Таксата се заплаща еднократно, в срока предвиден в уведомлението към Решението на комисията по
чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ по бюджетна сметка на Община Пловдив.
(14) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, както и в случаите по чл.24, ал.5,
т.2 и 3 от ЗОЗЗ, заплатената такса по чл.30 от ЗОЗЗ не се възстановява.”

§2.Отменя Приложение №8, 8. 5, X. „Цени за провеждане на спортни мероприятия на
многофункционално спортно игрище към Младежки център“
§3. Добавя след ОП „Многофункционална спортна зала“ нов текст към Приложение № 8, 8.1. „Цени на услуги
и права, предоставяни от общински предприятия в Община Пловдив“, както следва:

ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ“

№ по
ред

1.

ВИД НА УСЛУГАТА

Ползване на игрище за футбол.

Цена лв.
без ДДС
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Ползване на игрище за футбол на малки врати за 1 час.

41.67

1.2.

За тренировки на детско-юношески школи към футболни клубове лицензирани в БФС
– от 8:30 часа до 17:00 часа за всеки ден от месеца, за 1 час.

12.50

1.3.

За тренировки на футболни клубове лицензирани в БФС /мъже и жени/ – от 8:30 часа
до 17:00 часа за всеки ден от месеца, за 1 час.

20.83

1.4.

За ползване на едно футболно игрище за цял ден, т.е. 8 часа.

166.67

1.5.

За ползване на всички футболни игрища /Каменица фен купа, Ариана и др./,
едновременно за цял ден, т.е. 8 часа.

416.67

1.6.

За провеждане на частни футболни мероприятия, детски рождени дни и други, за
лица до 19 годишна възраст включително, от 8:30 часа до 17:00 часа за всеки ден от
месеца, за 1 час.

25.00

Забележка: За организации, които провеждат футболни лиги, турнири, първенства и ангажират
игрищата за повече от 20 футболни срещи в месеца се ползват с отстъпка от 20% от
горепосочената цена.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

4.

4.1.

Ползване на игрище за баскетбол и волейбол.

За ползване на игрище за волейбол и баскетбол, за 1 час.

За тренировки на детско-юношески школи, както и мъже и жени към спортните
клубове и организации – за всяко игрище /за всеки работен ден от месеца/.
За ползване на един кош на баскетболното игрище за 1 час.

За ползване на игрище за волейбол или баскетбол за цял ден, т.е 8 часа.

За ползване на двете баскетболни игрища за цял ден, т.е. 8 часа.

Ползване на маса за тенис за 1 час.

8.33

8.33

5.00

41.67

83.33

3.33

Ползване на корт за тенис.

Ползване на корт за тенис за 1 час.

8.33
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4.2.

За тренировки на спортни клубове или други организации, които провеждат
тренировъчен процес, за 1 час.

8.33

4.3.

За тренировки на спортни клубове или други организации, които провеждат
тренировъчен процес и наемат игрището за цял ден, т.е. 8 часа.

41.67

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Фитнес площадката на открито за организиране на спортни мероприятия, състезания,
честване на празници и други подобни.
За ползване на фитнес площадката на открито за цял ден, т.е. 8 часа.

За ползване на фитнес площадката на открито за 4 часа.

За ползване на фитнес площадката на открито за 2 часа.

83.33

41.67

20.83

Забележка: Всички фитнес уреди на открито, както и прилежащата им пътека за бягане се ползва
безплатно от всеки потребител на центъра, всеки работен ден от месеца, с изключение на
организирани събития, описано по-горе в точка 5.
6.

7.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.

9.1.

За ползване на всички игрища на Младежкия център за 1 час.

За ползване на всички игрища на Младежкия център за цял ден, т. е. 8 часа.

125.00

666.67

За ползване на игрищата (футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса) от детски
градини, основни училища, средни общообразователни училища, висши учебни заведения
и др., за провеждане на часовете им по физическо възпитание и спорт, спортни празници
и други такива, след предварителна заявка, от 8:30 часа до 17:00 часа за всеки работен
ден /без официални празници и без събота и неделя/.
Ползване на игрище за футбол на малки врати за 1 час.

Ползване на игрище за баскетбол, волейбол и тенис на корт за1 час, за всяко игрище.

Ползване на маса за тенис, за 1 час.

12.50

8.33

3.33

Ползване на съблекалните и шкафчетата в сградата на Младежкия център.

За еднократно ползване на банята и съблекалнята /след тренировка на фитнес или
спортно игрище/ за 1 човек.

0.83
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За ползване на шкафче до 2 часа.

Всеки следващ започнат час, след описаните в точка 9.2. се таксува.

0.83

0.83

Забележка: Всеки потребител на платената спорна зона ползва еднократно баня и съблекалня
безплатно.
Забележка: Всеки потребител на платената спорна зона ползва шкафче до 2 часа безплатно, след
което се таксуват по точка 9.3.
10.

Ползване на спортни артикули, свързани с ползването на платената спортна
зона се предоставят срещи депозит в размер до 50% от стойността на
артикула.

срещу
депозит

Забележка: Безплатно ползване на игрищата (футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса) за деца и
ученици до 19 годишна възраст, след предварителна заявка, от 8:30 часа до 17:00 часа за всеки работен
ден /без официални празници, без събота и неделя/.
Забележка: Родител с дете до 5 г. използва спортната зона безплатно в рамките на 30 минути, от
8:30 часа до 17:00 часа за всеки работен ден /без официални празници, без събота и неделя/.
Забележка: В случай, че в период на безплатно ползване (от 8:30 часа до 17:00 часа за всеки работен
ден, без официални празници, без събота и неделя), участват лица над 19 години, се заплаща 50% от
таксата на съответното игрище, независимо от броя на лицата, неотговарящи на условията за
безплатно ползване.
11.

12.

12.1.

12.2.

13.

14.

14.1.

14.2.

За организиране и провеждане на мероприятия в конферентна зала към
Младежки център – за 1 час.

33.33

За ползване на учебна зала.

За ползване на една зала, за 1 час.

За ползване на трите учебни зали, за 1 час.

За ползване на компютърната зала, за 1 час.

16.67

41.67

41.67

Ползване на легловата база за младежки обмен, детски и младежки тренировъчни лагери,
от лицензирани спортни клубове и федерации.
Нощувка в двойна стая за един човек.

Нощувка в двойна стая за двама.

36.70

55.05
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14.3.

14.4.

14.5.
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Нощувка в тройна стая за трима.

Нощувка в апартамент.

Допълнително походно легло.

82.57

82.57

18.35

Забележка: За групи над 10 човека, отсядащи за повече от 2 нощувки и групи над 5 души, отсядащи за
повече от 4 нощувки – 20% отстъпка от посочените цени.
15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Ползване на легловата база за младежки център и чрез онлайн платформи за резервация.

Нощувка в двойна стая за един човек.

Нощувка в двойна стая за двама.

Нощувка в тройна стая за трима.

Нощувка в апартамент.

Допълнително походно легло.

55.04

73.39

100.92

100.92

18.35

Забележка: Деца до 6 годишна възраст се настаняват безплатно.
16.

16.1.

16.2.

Ползване на оборудването на Младежки Център.

Ползване на машина за почистване на футболни терени с изкуствена трева до 1 час.

Ползване на машина за почистване на футболни терени с изкуствена,за всеки следващ
започнат час.

50.00

20.00

Забележка: Транспортът и зареждането с гориво на машината е за сметка на клиента.
16.3.

16.4.

Ползване на трибуни за 252 зрителя, без включен транспорт, за ден.

Ползване на 1 шатра, за ден.

1000.00

20.00
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.
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Ползване на 1 маса, за ден.

10.00

Ползване на 1 стол, за ден.

5.00

Ползване на кабина за симултанен превод за 12 часа.

Ползване на професионална озвучителна система, за час.

Ползване на мобилна озвучителна колона с микрофони, за първите 2 часа.

Ползване на мобилна озвучителна колона с микрофони, за всеки следващ започнат час.

Ползване на велосипеди от клиенти на легловата база и образователния център – на
час.

800.00

100

25.00

12.50

4.17

Забележка: Транспортът на всяко едно оборудване е за сметка на клиента.
17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Участие в детски работилници, арт ателиета, езикови курсове и професионални обучения.
За деца под 6 годишна възраст, за час.

За деца от 6 до 8 годишна възраст, за час.

За деца от 9 до 12 годишна възраст, за час.

Участие в езикови курсове, за час.

Участие в професионални обучения, за час.

4.17

8.33

12.50

8.33

8.33

Забележка: Провеждането на неформални обучения, езикови курсове, клубове по интереси и други
социални, образователни дейности, извършени от младежките работници и ромските медиатори, е
безплатно за деца и младежи до 29 години.
18.

18.1.

Ползване на драконови лодки.
За деца и ученици до 19 години, до 30 минути, на човек.

2.50
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За възрастни, до 30 минути, на човек.

5.00

18.3.

За организирано ползване (тиймбилдинг) на двете лодка, с включен кормчия, за първите
два часа.

500.00

18.4.

За организирано ползване (тиймбилдинг) на двете лодка, с включен кормчия, за всеки
следващ започнат час.

166.67

Забележка: До два пъти месечно, с продължителност до 6 часа , при провеждане на открит урок с цел
популяризиране на спорта, лодките ще се ползват безплатно.

Върху посочените цени се начислява ДДС, съгласно действащото законодателство.

§ 4. Променя Приложение № 8, 8. 2, както следва:
1. Отменя текста на точки от 1 до 4, включително, както и текста на забележката след т. 4 от Приложение №
8, 8.2. в частта, касаеща услугите, предоставяни от Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ гр. Пловдив
и приема нови текстове на точки от 1 до 4 и нов текст „Забележка“ след т. 4, както следва:

№

РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ ПЛОВДИВ
ВИД НА УСЛУГАТА

1.

1.1.

1.2.

2.

3.

Издаване на потребителска карта за една година (от дата до дата)

Издаване на потребителска карта за една година (от дата до дата) на ученици до 14 години включително

Издаване на потребителска карта за една година (от дата до дата) на пенсионери до 70-годишна възрас

Издаване на шестмесечна потребителска карта

Издаване на едномесечна потребителска карта
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Издаване на еднодневна потребителска карта

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се заплаща издаване на потребителска карта в следните случаи:
При предоставяне на актуален документ за намалена работоспособност (НЕЛК, ТЕЛК)
От деца под 6-годишна възраст
От деца и ученици от домовете за деца, лишени от родителски грижи и деца от рискови групи
От пенсионери над 70-годишна възраст
При едновременно записване на близнаци, единият от тях не заплаща издаването на потребителска
карта
От ветерани от войните
При издаване на почетна и служебна потребителска карта
В случаите, в които не се заплаща издаването на потребителска карта се представя съответен актуален
документ
2. Отменя текста на точки: от т. І. 1.1 до І. 1. 6( включително), от т. І.2.1. до І.2.7 (включително) и т. ІІ.2
от Приложение № 8, 8.2. в частта, касаеща услугите, предоставяни от Общински институт „Старинен
Пловдив“ и приема нови текстове на точки от т. І. 1.1 до І. 1. 6, от т. І.2.1. до І.2.7 и т. ІІ.2, както следва:

№

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

Цена,
без ДДС
лв.

І.

1.

1. 1.

1.1.1.

1.2

ВХОДНИ БИЛЕТИ

ВХОДНИ БИЛЕТИ ЗА ЕДИН ОБЕКТ

за възрастни

за възрастни, къща „Клианти“

за индивидуални посещения на ученици и студенти

5,00

10,00

2,00
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1.2.1.

1.3.

1.4.

1.4.1

1.5.

1.5.1.

1.6.

1.6.1.

2.

2. 1.
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за индивидуални посещения на ученици и студенти, къща „Клианти“

За деца до 7 години и хора със специфични потребности/степен на инвалидност над 50%

Фамилен билет /родители с деца от 7 до 16 години/

Фамилен билет /родители с деца от 7 до 16 години/, къща „Клианти“

За организирани групови посещения над 10 души/на човек

За организирани групови посещения над 10 души/на човек, къща „Клианти“

За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души/ на човек

За организирани групови посещения на ученици и студенти над 10 души/ на човек, къща
„Клианти“

4,00

безплатно

10, 00

20, 00

4, 00

8, 00

1, 00

2, 00

КОМБИНИРАНИ БИЛЕТИ

За възрастни, за 5 обекта по избор в Стария град, с изключение на къща „Клианти“

За възрастни, за 5 обекта по избор , при организирани групови посещения над 10 души/ на човек/,с изкл

2. 2.

2. 3.

За ученици и студенти, за 5 обекта по избор, с изключение на къща „Клианти“
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Фамилен комбиниран билет за 5 обекта по избор /родители с деца от 7 до 16 години/с изключение на къ

2. 4.

За възрастни, за 5 обекта по избор / с изключение на къща „Клианти“/ и прожекционна зала на Римски с

2. 5.

За възрастни, за 5 обекта по избор /с изключение на къща „Клианти“/ и прожекционна зала на Римски с

2. 6.

За учащи, за 5 обекта по избор (с изключение на къща „Клианти“) и прожекционна зала на Римски стад

2. 7.

ІІ
2.

https://www.printfriendly.com/print?disableClickToDel=0&disableEm...

БЕСЕДИ

Беседа по комбиниран билет за 5 обекта (с изключение на къща „Клианти“) на ОИ „Старинен
Пловдив“ (за група до 20 човека)

40,
00

3. Допълва т. 3 към забележката след т. VІІІ от Приложение № 8, 8.2. в частта, касаеща услугите,
предоставяни от Общински институт „Старинен Пловдив“, като след израза: „сумата не се възстановява“ се
допълни текста: „При невнасяне на сумата в размер на 30% от стойността на съответната услуга до 10 дни
след потвърждението, датата се счита за свободна. Окончателното плащане на 70% от стойността на
съответната услуга следва да бъдат внесени в срок до 10 дни преди ползване на обекта.“

4. Променя текста на т. 5.1.3 и т. 5.2.1 от Приложение № 8, 8.2. в частта, касаеща услугите, предоставяни от
ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ, както следва:

5.1.3.
5.2.1.

за възрастни

от 5 до 50 възрастни/на човек

11, 00

8, 00

§ 5. В приложение 8.3 „Цени на услуги и права по устройство на територията“ т. 11.11 става т. 11.11.1 и се
добавя нова точка 11.11.2 със следния текст:

№ по
ред
11.11.2

Вид на услугата

Одобряване на План за безопасност и здраве (чл. 156 б, ал. 1, т. 2 от
ЗУТ)

Цена в лв. без
ДДС

Решение 205

https://www.printfriendly.com/print?disableClickToDel=0&disableEm...

-

за жилищни сгради

-

за нежилищни сгради

50.00 лв.

60.00 лв.

§ 6. В приложение 8.7 „Други цени на услуги и права, предоставяни от община Пловдив“, в частта „ЕКОЛОГИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“, се добавя нова точка 9 със следния текст:

№ по
ред

9

Вид на услугата

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци (чл. 11, ал. 6 от
ЗУО и чл. 156 б, ал.1, т. 1 от ЗУТ)

Цена в лв. без
ДДС
50.00 лв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и
цени на услугите на територията на Община Пловдив, Приета с Решение № 80, взето с Протокол № 6 от
4.03.2003г.; Изм. и доп. с Р. № 188, Пр. № 9 от 15.05.2003г., доп. с Р. № 473, Пр. № 18 от 24.09.2003г.; Изм. и
доп. с Р. № 515, Пр. № 22 от 4.12.2003г.; Доп. с Р. № 56, Пр. № 2 от 12.02.2004г.; Изм. с Р. № 57, Пр. № 2 от
12.02.2004г.; Изм. и доп. с Р. № 188, Пр. № 10 от 20.05.2004г.; Изм. с Р. № 203, Пр. № 10 от 20.05.2004г.; Изм. и
доп. с Р. № 228, Пр. № 11 от 24.06.2004г., в сила от 1.07.2004г.; Изм. с Р. № 231, Пр. № 11 от 24.06.2004г.; Изм.
и доп. с Р. № 310, Пр. № 15 от 28.07.2004г.; Изм. с Р. № 342, Пр. № 17 от 16.09.2004г.; Изм. с Р. № 433, Пр. №
23 от 17.11.2004г.; Изм. и доп. с Р. № 437, Пр. № 23 от 17.11.2004г.; Изм. с Р. № 525, Пр. № 26 от 21.12.2004г.;
Доп. с Р. № 69, Пр. № 8 от 14.04.2005г.; Р. № 73, Пр. № 8 от 14.04.2005г.; Изм. и доп. с Р. № 164, Пр. № 14 от
7.07.2005г.; Изм. с Р. № 300, Пр. № 19 от 19.10.2005г.; Изм. с Р. № 327, Пр. № 21 от 25.11.2005г.; Изм. и доп. с
Р. № 8, Пр. № 1 от 19.01.2006г.; Изм. с Р. № 178, Пр. № 10 от 15.06.2006;г., в сила от 1.01.2007г.; Доп. с Р. №
386, Пр. № 17 от 12.10.2006г.; Изм. с Р. № 5, Пр. № 1 от 18.01.2007г.; Изм. и доп. с Р. № 64, Пр. № 4 от
1.03.2007г., в сила от 1.03.2007г.; Р. № 81, Пр. № 5 от 22.03.2007г.; Изм. и доп., с Р. № 327, Пр. № 13 от
25.07.2007г.; Доп. с Р. № 332 и 363, Пр. № 14 от 2.08.2007г.; Изм. с Р. №57, Пр. №8 от 10.04.2008г.; Изм. с Р. №
128, Пр. № 10 от 22.05.2008г.; Изм. и доп. с Р. № 6, Пр. № 1 от 22.01.2009г.; Изм. и доп. с Р. № 151, Пр. № 8 от
23.04.2009г.;Изм. и доп. с Р. № 307, Пр. № 15 от 03.08.2009г.; Изм. и доп. с Р. № 5, Пр. № 2 от 21.01.2010г.;
Изм. и доп. с Р. № 57, Пр. № 6 от 04.03.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 308, Пр. № 22 от 03.08.2010г.; изм. и доп. с Р.
№ 3, Пр. № 2 от 20.01.2011г.; изм. и доп. с Р. № 61 Пр. № 8 от 17.03.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 132, Пр. № 12 от
12.05.2011г.;Изм. и доп. с Р. № 221, Пр. № 15 от 16.06.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 389, Пр. № 20 от 08.09.2011г.;
Изм. и доп. с Р. № 506, Пр. № 29 от 15.12.2011г.; Изм. и доп. с Р. № 42, Пр.2 от 02.02.2012; Изм. и доп. с Р.
№85, Пр.4 от 01.03.2012г.; Изм. и доп. с Р. № 92, Пр. № 4 от 01.03.2012г.; Изм. и доп. с Р. № 100, Пр. № 5 от
15.03.2012г;Изм. и доп. с Р.№ 191, Пр.№ 10 от 31.05.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 192, Пр.№ 10 от 31.05.2012г.;
Изм. и доп. с Р.№ 246, Пр.№ 12 от 28.06.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 296, Пр.№ 13 от 02.08.2012г.; Изм. и доп. с
Р.№ 396, Пр.№ 16 от 27.09.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 504 Пр.№ 22 от 20.12.2012г.; Изм. и доп. с Р.№ 145 Пр.№ 7
от 16.05.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 337 Пр.№ 15 от 19.09.2013г.; Изм. и доп. с Р.№ 442 Пр.№ 23 от 18.12.2013г.;
Изм. и доп. с Р.№ 2 Пр.№ 1 от 23.01.2014г;Изм. и доп. с Р.№ 163, Пр.№ 9 от 29.05.2014г.; Изм. и доп. с Р.№
200, Пр.№ 11 от 26.06.2014г.; Изм. и доп. с Р.№ 342 Пр.№ 17 от 23.10.2014г.; Изм. и доп. с Р.№ 365 Пр.№ 18 от
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18.11.2014г.; Изм. и доп. с Р.№ 155 Пр.№ 10 от 21.05.2015г.;Изм. и доп. с Р.№ 182 Пр.№ 10 от 21.05.2015г.; Изм.
и доп. с Р.№ 194 Пр.№ 11 от 04.06.2015г.; Изм. и доп. с Р.288, Пр.№ 14 от 27.08.2015г.,Изм. и доп. с Р.№ 405
Пр.№ 21 от 17.12.2015г.; Изм. и доп. с Р.84, Пр.№ 4 от 17.03.2016г.; Изм. и доп. с Р.№159, Пр.№ 6 от
14.04.2016г.; Изм. и доп. с Р. №206, Пр.№ 7 от 17.05.2016г;Изм. и доп. с Р. № 339, Пр.№13 от 28.07.2016г; Изм.
и доп. с Рeшение № 444, Пр.№ 17 от 14.10.2016г., Изм. и доп. с Рeшение № 504, Пр.№ 21 от 08.12.2016г., Изм.
и доп. с Рeшение № 4, Пр.№ 1 от 19.01.2017г., Изм. и доп. с Рeшение № 136, Пр.№ 7 от 27.04.2017г. на
Общински съвет – Пловдив, влиза в сила oт 01 юли 2017 г.
§ 8. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл.18, ал.1, вр. чл.20, ал.1, вр. чл.17, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 9 от ЗМДТ, чл. 156 б от ЗУТ,
чл. 11 от ЗУО, чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ, чл. 20, ал. 2, чл. 26 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 12, ал. 1 и ал.
4, във вр. с чл. 3, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Пловдив и фактически основания: Предложение с вх. № 17РЗК 471/ 27. 04. 2017 г.
от директора на Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ гр. Пловдив, Решение № 142, взето с Протокол
№ 7 от 27. 04. 2017 г. на Общински съвет, гр. Пловдив, Предложение с вх. №17ВК778/18.05.2017 г. от г-н
Георги Титюков, зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ и Предложение с вх.№
17ВК778(1)/18.05.2017г. от г-жа Ангелина Топчиева, секретар на община Пловдив, доклад изх. № 16МН413(2)/
13. 06. 2017 г. от директор на дирекция „Общинска собственост.

–––––РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 28.06. 2017 г.;
2. Интернет страницата – 28. 06. 2017 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 28.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/

