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Относно: Проект за изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община

Нова Загора.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на вашето внимание мотивите ми към предложеният от мен проект 
за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

I. Причини, налагащи приемане на изменение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Нова Загора:

В действащата Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора са регламентирани 
цени за ползване на паркоместа в зоните за платено паркиране в гр. Нова Загора. С 
оглед средната работна заплата в страната, приетите цени са доста високи, поради 
което същите могат да бъдат намалени. Това от своя страна ще спомогне за по 
ефективно прилагане на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на 
пътни превозни средства на територията на град Нова Загора, която е внесена за 
разглеждане и приемане в Общински съвет Нова Загора.

II. Цели, които се поставят:
Основната и пряка цел, която се поставя с предложеният проект за 

изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Нова Загора е ефективно прилагане на 
Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на град Нова Загора и намаляване на финансовата тежест върху 
водачите на МПС, които ползват паркоместа в зоните за платено паркиране в гр. 
Нова Загора.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Нова Загора.

Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Нова Загора не е свързан с осигуряването на финансови средства от бюджета на 
общината за прилагането на предвидените промени.

IV. Очаквани резултати от прилагането на предложеният проект на 
Наредба, включително и финансовите резултати.

Очакваните резултати от предложеният проект на изменение на Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Нова Загора са свързани с осигуряването на възможност на 
прилагане на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 
средства на територията на град Нова Загора, както и осигуряване на финансови 
средства за поддръжка на 458 паркоместа в гр. Нова Загора в границите на зоните 
за платено паркиране. Очакваните финансови резултати от прилагането на 
предложеното изменение на Наредбата за за определянето и администрирането на



местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора се планират 
на база поддържане на 458 броя паркоместа от които:

- 292 броя 100% заети паркоместа с цена на час 0,50 лв. за 3010 часа 
годишно;

- 15 броя паркоместа за служебен месечен абонамент с цена 25 лв. на
месец;

- 100 броя за предплатено локално паркиране на адрес с цена за 1 брой 
автомобил 40 лева годишно;

- 30 броя неплатени паркоместа за служебно ползване;
- 21 броя неплатени паркоместа за инвалиди.
Оптималната заетост на паркоместата се очаква да бъде 35 %, в резултат на 

което очакваните приходи от прилагането на Наредбата за реда за спиране, престой 
и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора се 
очаква да бъдат в размер на 160 259 лв. без ДДС годишно. Очакваните разходи се 
очаква да бъдат в размер на 137 576 лв. годишно. Съответно, очаквания 
положителен финансов резултат от прилагането на предложеното изменение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Нова Загора се очаква да бъде в размер на 22 683 лв., 
след като се приспаднат разходите.

Разходите за прилагането на Наредбата за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора, са както 
следва:

1. Инвестиционни разходи - общо 144 000 лв., с оглед амортизацията на 
активите за петгодишен период /за една година 28 800 лв./

2. Текущи разходи за една година:
Разходи за Фонд работна заплата, осигуровки и СБКО - 79 496 лв.
Разходи за издръжка за дейността - 29 280 лв.
Общо разходи за една година: 137 576.00 лв.

ПЛАН - СМЕТКА
Разходи Разходи при

въвеждането
лв.

Разходи за една 
година лв.

ФРЗ за шест щатни бройки 65 472.00 65 472.00

Задължителни осигуровки 12 440.00 12 440.00
СБКО 1 296.00 1 584.00
Работно облекло 2 280.00 2 280.00
Пътни знаци за паркиране 12 000.00 2 400.00
Маркировка 7 000.00 7 000.00
Автомати за таксуване 7 
бр.

70 000.00 14 000.00

Горива 8 000.00 8 000.00
Отпечатване талони, 
квитанции фишове

2 000.00 2 000.00

Други /плащания към 
доставчици на услуги/

10 000.00 10 000.00

МПС Патролери 2 бр. 50 000.00 10 000.00
Проект на организация на 
движението в гр. Нова 
Загора

12 000.00 2 400.00

Общо: 137 576.00

От посочените по-долу данни е видно, че очакваният финансов резултат от 
прилагането на посочените по-горе изменения би могъл да покрие разходите за 
поддръжка на паркоместата в зоните за платено паркиране в гр. Нова Загора.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ ПРИ ЗАЕТОСТ
/лв./



Парко
места
бр.

Годишно
работни
Д Н И

10
Раб.
часа

годишно
часове

лв/ч 100% 50% 40% 35%

Паркоместа 292 301 10 3010 0.5 439460 219730 175784 153 811

Служебен
абонамент месечно- 
25 лв.

15 4 500 4 500 4 500 4 500

Предплатено 
локално паркиране 
за 1 бр.автомобил 
на адрес -  40 лв. 
годишно

100 4 000 4 000 4 000 4 000

Служебни
неплатени
паркоместа

30

Неплатени 
паркоместа за 
инвалиди

21

Общо паркоместа: 458
Очаквани приходи 
от глоби, плащания 
за принудително 
задържане, за 
издаване на 
годишни и 
еднодневни 
пропуски

30000 30000 30000 30000

Очаквани приходи с 
включен ДДС

477960 258230 214284 192311

Приходи без 
включен ДДС

398300 215192 178570 160259

Печалба: 260724 77616 40994 22683

Косвено прилагането на предложеното изменение може да спомогне за 
подобряване организацията на движение в града, което ще способства да се защити 
сигурността на пешеходците и ще се създадат условия за решаване на проблемите 
с паркирането в гр. Нова Загора.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление и не противоречи на норми от по- 
висока йерархия и на европейското законодателство. Предлаганите промени не са в 
противоречие с Европейската конвенция за правата на човека. Текстовете, в 
смисъла на предлаганият проект на подзаконов нормативен акт са въведени в 
подзаконовите нормативни актове на органите на местното самоуправление на 
всички европейски държави. Във връзка с изложените мотиви и на основание чл. 
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, 
ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99, ал. 3 от Закона за 
движението по пътищата предлагам на Общински съвет - Нова Загора да приеме 
следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99, 
ал. 3 от Закона за движението по пътищата, Общински съвет Нова Загора приема 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Нова Загора, както следва:

В Приложение №1 към чл. 56 т. 18 се изменя така:



18 За престой и паркиране на ППС на територията на град 

Нова Загора в зони за платено паркиране /"Синя зона"/ 

18.1. За издаване на годишен пропуск за пешеходна зона 

на ППС, зареждащи търговски обекти и обслужващи банки
100 лв.

18.2. За издаване на еднодневен пропуск за пешеходна 

зона на ППС, извършващи товаро-разтоварни или ремонти 

работи 5 лв.

18.3. За паркиране чрез изпращане на кратко съобщение 

на мобилен onepaTop(SMS) за 1 час
0,50 лв.

18.4. За таксуване на място от паркинг-автомат - за 1 час 0,50 лв.

18.5. За предплатено локално паркиране на ППС за 1 год. 

за един автомобил на адрес 40 лв.
за втори автомобил на адрес 80 лв.

18.6. За месечен служебен абонамент 25 лв.

18.7. За принудително задържане със „скоба" 20 лв.

Стойността на услугите по т. 18 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Нова Загора са с включен ДДС/'

Вносител: 
Николай Грозев
Кмет на Община >
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