ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

НАРЕДБА
ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ,
ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, с
Решение № ........ по Протокол № …./……..2011 г. на Общински съвет – Две могили

§ 1. В чл. 23, ал. 1 се правят следните допълнения и изменения:
1. Таблицата в ал. 1 се изменя в следните редове:
№

Такса

1.

За ползване на пазари с цел търговия със
селскостопанска продукция
За ползване на пазари с цел търговия
За търговска дейност на открито, включително
за разполагане на маси, столове, витрини на
кв.м
За ползване на места, върху които са
организирани панаири, събори и празници, за
продажба на стоки на кв.м.

2.
7.

8.

За Две могили
За ден и сезон/лева
Летен
Зимен
2.00
1.50

За селата
За ден и сезон/лева
Летен
Зимен
1.50
1.00

2.00
0.10

1.50
0.10

1.50
0.05

1.00
0.05

4.00

3.50

3.00

2.50

2. В таблицата се добавя ред 10 със следния текст:
№

Такса

1.

За ползване общински имот с цел разполагане
на открито на кафе машини, автомати за топли
напитки и безалкохолни напитки, автомати за
пакетирани храни и закуски на кв. м

За Две могили
За ден и сезон/лева
Летен
Зимен
1.00
1.00

За селата
За ден и сезон/лева
Летен
Зимен
1.00
1.00

§ 2. В чл. 28, ал. 1 се правят следните изменения:
Досегашният текст на ал. 1, т. 1 се изменя така:
1. За детска ясла – 52.00 лева, от които 10.00 лева постоянна част, която не се влияе
от посещаемостта на детето в детската ясла и 42.00 лева диференцирана част;
Досегашният текст на ал. 1, т. 2 се изменя така:
2. За целодневни детски градини – 52.00 лева, от които 10.00 лева постоянна част,
която не се влияе от посещаемостта на детето в детската градина и 42.00 лева
диференцирана част.
§ 3. Чл. 51, ал. 1, т. 5 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст на ал. 1, т. 5 се изменя така:
„ 5. Лицата, заплатили цена на услугата за посещение на туристически обект пещера
„Орлова чука” в същия ден могат да посетят Къща – музей „Филип Тотю” в гр. Две
могили след представяне на касовият бон”
§ 4. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В чл. 62а, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Досегашната ал. 1 се изменя така:
„Ал. 1 За депониране на излишни земни маси на определените от общината места
се определя цена на услугата в размер на 4.80 лева на куб. м. с включен ДДС.”
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„Ал. 2 За депониране на строителни и производствени отпадъци на определените
от общината места се определя цена на услугата в размер на 6.00 лева на куб. м. с
включен ДДС.”
3. Настоящата ал. 2 става ал. 3
4. Настоящата ал. 3 става ал. 4
2. Срокът за изпълнение на обикновената административна услуга става 5 дни и
таблицата придобива следния вид:
№ по ред

Вид административна услуга

Срок за изпълнение

обикновена
5 дни/лв.
1.

Издаване на документи от значение за
признаване, упражняване или погасяване на
права или задължения по Закона за местните
данъци и такси.
Издаване на копие от подадена данъчна
декларация.
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
на недвижим имот и незавършено
строителство.
1. за земеделски земи и гори;
2. за останалите имоти и права.
Издаване на препис от документ за платен
данък върху превозни средства.
Издаване на препис от документ за платен
данък върху недвижими имоти и такса за
битови отпадъци.
Издаване на удостоверение за дължим и
платен данък върху наследство.
Издаване на удостоверение за дължим размер
на патентния данък.
Предоставяне на данъчна и осигурителна
информация.
Издаване на удостоверение за наличие или
липса на задължения по Закона за местните
данъци и такси.
Заверка на документи по местни данъци и
такси за чужбина.
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
на право на строеж.
1. за земеделски земи и гори;
2. за останалите имоти и права.
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
на право на ползване.
1. за земеделски земи и гори;
2. за останалите имоти и права.
Издаване на удостоверение за декларирани
данни.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

бърза
1 ден/лв.

3.00

-

4.00

8.00

5.00
10.00

10.00
20.00

3.00

6.00

3.00

6.00

4.00

8.00

4.00

8.00

4.00

8.00

4.00

8.00
10.00

5.00
10.00

10.00
20.00

5.00
10.00

10.00
20.00

4.00

8.00

3. В чл. 62 в, ал. 2 се правят следните изменения:
Досегашния текст на ал. 2 се изменя така:
„а) За една вечер – 135.00 лева на вечер за ползване на цялата хижа;
б) За наемане на стая с три легла -50.00 лева на вечер;
в) За наемане на стая с две легла – 36.00 лева на вечер.”
4. В чл. 62 г. ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В таблицата в ал. 1 се правят следните допълнения:
№
4.

Вид услуга
Ползване на автогрейдер

Цена
50.00 лв. на час летен сезон

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Транспорт до мястото на услугата с
автогрейдер
Ползване на самоходно шаси
Транспорт до мястото на услугата със
самоходно шаси
Трактор СМТ 3-80
Транспорт до мястото на услугата
Трактор СМТ 3-80
Ямопочистваща машина - ИФА
Транспорт до мястото на услугата с
ямопочистваща машина - ИФА
валяк
Транспорт до мястото на услугата с валяк

60.00 лв. на час зимен сезон
1.20 лева на км.
12.00 лева на час
1.20 лева на км.
33.00 лева на час
1.20 лева на км.
40.00 лева на час
1.20 лева на км.
18 лева на машиносмяна
1.20 лева на км.

§5. Заключителна разпоредба
1.
Разпоредбите на § 1, § 3 и § 4 влизат в сила от 01.08.2017г.
2.
Разпоредбата § 2, влиза в сила от 01.09.2017г.
3.
Разпоредбата на т. 7 от § 1 се прилага по отношение на лицата, заявили
услугата след 01.08.2017г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и
юридически лица на територията на община Две могили, област Русе е приета на
основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 9, ал. 1 от
Закона за местните данъци и такси с Решение № ...... по Протокол № …./…..07.2017 г. на
Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на
Общинският съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:

_________(Айдън Сабриев Карамехмедов)

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се
предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат
да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул.
„България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на email: dvemogili@mbox.digsys.bg.

