
О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е  -  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т 
гр. Божурище,  бул. „Европа” №85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg 
 
 
 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от 
настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ на Интернет страницата на 
Община Божурище, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят 
своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17,30 часа на 
21.12.2022г. в деловодството на общинската администрация или на e-
mail: obshtina@bozhurishte.bg 
 

 

МОТИВИ 
 

 ПРОЕКТЪТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ е мотивиран от следното: 

 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Божурище, приета с решение №113 от Протокол №9/2012-15/28.06.2012г. на 
Общински съвет – Божурище е и изменяна с решения, както следва: 

- Решение №165 от Протокол №14/2012-15 от 25.10.2012г. 
- Решение №139 от Протокол №10/2013-15 от 19.12.2013г. 
- Решение №58 от Протокол №6/2014-15 от 26.06.2014г. 
- Решение №52 от Протокол №5/2016-19 от 24.03.2016г. 
- Решение №2 от Протокол №1/2017-19 от 05.01.2017г. 
- Решение №59 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г., в сила от 01.04.2017г. 
- Решение №94 от Протокол №7/2017-19 от 04.05.2017г. 
- Решение №157 от Протокол №14/2017-19 от 31.08.2017г. 
- Решение №189 от Протокол №17/2017-19 от 26.10.2017г. 
- Решение №35 от Протокол №3/2018-19 от 22.03.2018г. – в сила от 01.05.2018г. 
- Решение №3 от Протокол №1/2019-19 от 31.01.2019г. 
- Решение №42 от Протокол №5/2021-23 от 27.05.2021г. – в сила от 01.06.2021г. 
- Решение №67 от Протокол №9/2021-23 от 26.08.2021г. 
- Решение №16 от Протокол №3/2022-23 от 31.03.2022г. 
 
 

Настоящото предложение е за изменение на таксите регламентирани в РАЗДЕЛ ІІ Такса за 
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго 
предназначение, както следва: 
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1. Създава се нова точка т.4.1. 
4.1. За ползване на открити търговски маси на Общински пазар в гр.Божурище  

на ден – 2.00 лв. 
на месец -30.00 лв. 

 
2. Точка 7. се редактира така:  

7. За ползване на общински паркинги се заплаща такса, както следва: 
 

3. Заличава се текста в т.7 
- за 1 час 

- тежкотоварна техника и автобуси – 2.00 лв. 
- микробуси – 1.00 лв. 
- леки коли – 1.00 лв. 

 
4. Редактира се текста в т.7 
- за 1 месец 

- камиони с дължина по-голяма от 15 м – 200.00 лв. 
- камиони и автобуси – 120.00 лв. 
- трактори и микробуси – 100.00 лв. 
- леки коли – 60.00 лв. 
- селскостопански инвентар – 60.00 лв. 

 
5. Създава се нова точка т.9 
 
9. За абонамент за ползване на обособено паркомясто в междублоковите пространства в 

гр.Божурище, по утвърдена от главния архитект на общината схема,  се заплаща такса в размер на 
20.00 лв. на месец. 

 
6. Точка 9 става т.10 
 
 1.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО 
 Мотивите за промяна на Наредбата са свързани с необходимостта от актуализиране на някои 

от таксите по предоставяни от общинската администрация услуги. Предложеното изменение на 
Наредбата е съобразено с принципите за определяне на таксите и цените на услуги, определени в чл.8 
от ЗМДТ, а именно: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата 
Към община Божурище функционира Общински паркинг, за ползването на който се заплаща такса за 
1 час, за 1 ден или за 1 месец.  
Практиката показва, че паркоместата се ползват предимно за месец, като ползвателите дори 
предплащат за няколко месеца напред. Към днешна дата постъпленията от такси за ползване на 
паркинга са в размер на 20 010 лв.  
В местна дейност 619 е създадено звено „Общински паркинг“, в което са назначени 5-ма служители. 
Разходите за заплати, осигуровки и др. възнаграждения към 30.10.2022г. са в размер на 66 152 лв., а 
за издръжка са платени още 27 437 лв. Или общия разходи на звеното „Общински паркинг“ е 93 589 
лв.    
Видно от цифрите, постъпленията от такси за ползване на общинския паркинг не възстановяват 
пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, поради което се предлага таксата да бъде 
увеличена, с цел намаляване на разликата между разходите и размера на таксата, която разлика  е за 
сметка на други общински приходи. 

 



2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 
качество; 

Увеличаването на таксата ще доведе до увеличаване на приходите в общинския бюджет, което от 
своя страна ще даде възможност да се направят подобрения на паркинга, като разширение, ремонт на 
оградата и др. Към момента на паркинга са обособени 37 места, от които: 

- 18 места за камиони с дължина по-голяма от 15м 
- 19  места за камиони и автобуси 

Към момента няма възможност паркинга да бъде разширен, поради което разликата между разходите 
и размера на таксата не може да се покрие от увеличение на обема (повече коли), а следва да се покрие 
от увеличение на таксата. 
 

Предвижда се да се въведе нова такса за абонамент за ползване на обособено паркомясто в 
междублоковите пространства в гр.Божурище, по утвърдена от главния архитект на общината схема. 
Тази такса ще се заплаща от живущи в блоковете, желаещи да имат свое паркомясто, като за целта 
ще имат възможност да заплащат абонамент за него, като общината ще монтира паркинг елементи, 
които да гарантират използването от му само от лицата, заплатили абонамента. 

 
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 

Таксите за ползване на общинския паркинг са определени през 2012г. и от тогава до настоящия 
момент не са променяни и актуализирани. През 10-те години, в които са действали, са настъпили 
множество събития, които се отразяват негативно върху издръжката на тази дейност в посока 
увеличение (увеличаване на минималната работна заплата, инфлация, повишаване на цените на тока 
и др.), като в същото време приходите от такси остават сравнително постоянна величина. 

 
 2. ЦЕЛИТЕ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ 
 Целта на промяната е увеличаване на приходите в бюджета на общината и възстановяване на 

пълните разходи на общината по предоставяне на услугата – общински паркинг. 
 

 3. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 
ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 

 Не са необходими допълнителни финансови средства. 
 
4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО  

 С приемането на промени на действащата към момента Наредба ще се увеличат приходите в 
бюджета на общината. 

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлагания проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище е подзаконов нормативен акт 
за прилагане на отделни разпореди на Закона за местните данъци и такси, поради което 
съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската 
харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя 
и съответствието на цитирани закон с правото на Европейския съюз. 

 
 

Дата на публикуване: 21.11.2022г. 
 
 
 



 
ПРОЕКТ ! 

 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

 
 

§ 1. В РАЗДЕЛ ІІ Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 
платна и терени с друго предназначение се правят следните изменения: 
 

1. Създава се нова точка т.4.1. 
4.1. За ползване на открити търговски маси на Общински пазар в гр.Божурище  

на ден – 2.00 лв. 
на месец -30.00 лв. 

 
2. Точка 7. се редактира така:  

7. За ползване на общински паркинги се заплаща такса, както следва: 
 

3. Заличава се текста в т.7 
- за 1 час 

- тежкотоварна техника и автобуси – 2.00 лв. 
- микробуси – 1.00 лв. 
- леки коли – 1.00 лв. 

 
4. Редактира се текста в т.7 
- за 1 месец 

- камиони с дължина по-голяма от 15м – 200.00 лв. 
- камиони и автобуси – 120.00 лв. 
- трактори и микробуси – 100.00 лв. 
- леки коли – 60.00 лв. 
- селскостопански инвентар – 60.00 лв. 

 
5. Създава се нова точка т.9 
 
9. За абонамент за ползване на обособено паркомясто в междублоковите пространства в 

гр.Божурище, по утвърдена от главния архитект на общината схема,  се заплаща такса в размер на 
20.00 лв. на месец. 

 
6. Точка 9 става т.10 
 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2023г. 
 



§ 3.  Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Божурище е приета с решение №……… от Протокол 
№……………. от заседание на Общински съвет –Божурище, проведено на …………. 2022г. 
 
 
 


