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Вх.№ ......... 

..........2018 г. 

 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

Относно: Приемане на 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 

 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В община Две могили е постъпило писмо с вх. № 5078 от 29.12.2017 г. от Областния 

управител на Област Русе, с което е препратена по компетентност до Кмета на Община 

Две могили, жалба от четирима животновъди, ползващи общински пасища и мери. В 

жалбата се твърди, че незаконосъобразно и в противоречие с императивните разпоредби 

на Закона за местните данъци и такси е прието Приложение № 2 към Наредба № 7 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 

Съгласно чл. 25, ал. 1, изр. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи: 

„Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, 

приходите от която се използват за поддържането им”. Съгласно чл. 6, ал. 1, б. „к” от 

ЗМДТ: ”Общините събират и други местни такси, определени със закон”. Следователно 

реда и начина на събиране на определената в ЗСПЗЗ такса следва да се уреди в 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. С докладна записка с вх. № 6 от 10.01.2018 г. е внесен в Общински съвет Две 

могили проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на 

Община Две могили. В проекта е предвидено отмяната на Приложение № 2 от Наредбата, 

уреждащо таксата за ползването на общински мери и пасища, което налага приемането на 

предложените текстове от настоящия проект 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. 

В настоящия проект на 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 се 

предлага и промяна на цената на тръжни документи. Увеличението на цените на 

консумативите и повишаването на минималната работна заплата водят и до увеличение на 

действителните разходи за предоставяне на тази услуга, което налага промяна на нейната 

цена.  

Финансови средства: За прилагане Приемането на 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 не е необходимо разходването на допълнителни 

финансови средства. 

Очаквани резултати: С приемане на предложените изменения се очаква въвеждането 

на ясен регламент за реда и начина на събиране на таксата за общо ползване на мери и 

пасища от общинския поземлен фонд, което ще доведе до увеличение на приходите в 

общинския бюджет. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за 

изменение 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 в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с тези на европейското законодателство.  

Фактическо основание за приемането на Наредбата е необходимостта от 

синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по – висока степен.  

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 във връзка с 

чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 10, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и Докладна записка с вх. № ........ от …..01.2018 г., 

предлагам Общински съвет да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема 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. 

 

 
Приложение: 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. 

 

Вносител: 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

Изготвил:      Съгласувал: 

Галина Кръстева – юрисконсулт                          Мариета Петрова – секретар  

  

 


