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ОТНОСНО:

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На 05.05.2016 г. в официалната интернет страница на Община Две могили е
публикуван 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.
На заседанието на комисията по „Бюджет и финанси” се направиха предложения за
въвеждане на експресна услуга, тъй като има случаи в които гражданите заявяват
извършването й. Също така бе предложено списването на специална норма относно
въвеждането на такса за откупуване на гробни места, съгласно която текстът да не се
прилага по отношение на заварените случаи. Предвидената в § 1, чл. 37, т. 9 услуга

издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и
вътрешноквартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) се
включва в услугата „Издаване на разрешение за строеж”, ето защо следва да отпадне.
Във връзка с това предлагам следните промени в предложения проект:
В § 1, чл. 37 следните промени:
т. 9 отпада, като се променя номерацията от т. 1 до т. 29.
В § 2, чл. 38 се създава нова ал. 4:
„(4) За експресно извършване на услуги в срок до 4 ч. от заявяването, за които това
е възможно се заплаща такса, увеличена 150% от стойността на обикновената услуга.”
В § 3, чл. 40 се създава нова ал. 5:
„(5) За експресно извършване на услуги по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 30 в срок до 4 ч. от заявяването, за които това е
възможно се заплаща такса, увеличена 150% от стойността на обикновената услуга.”
В § 8, чл. 55 се създава нова ал. 5:
„(5) За експресно извършване на услуги по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в срок до 4 ч.
от заявяването, за които това е възможно се заплаща такса, увеличена 150% от стойността
на обикновената услуга.”
В § 10, чл. 62 се създава нова ал. 6:
„(6) За експресно извършване на услуги по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 в срок
до 4 ч. от заявяването, за които това е възможно се заплаща такса, увеличена 150% от
стойността на обикновената услуга.”
В § 11. Заключителна разпоредба се създава нова т. 2:
„2. Разпоредбата на § 4, чл. 42, т. 1. 1 не се отнася за гробни места на починали
преди ...........................2016 г.
Моля, направеното предложение да бъде разгледано ведно с проекта 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.

