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ДО 

Г-Н БОЖИДАР БОРИСОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА  

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

НЕЙХАН НАЗИФ – началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие” в 

Дирекция „Регионално развитие” 

 

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 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 

Таксата за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и 

празници, за продажба на стоки е определена в чл. 23, ал. 1, т. 8  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, като в 

момента действащите такси, са следните: 

№ Такса 

За Две могили За селата 

За ден и сезон/лева За ден и сезон/лева 

Летен Зимен Летен Зимен 

8 За ползване на места, върху 4,00 3,50 3,00 2,50 



които са организирани 

панаири, събори и празници, 

за продажба на стоки 

 

 В сравнение със съседни на нас общини, този тип такси са значително по ниски. За 

пример: 

- в Община Бяла: за гр. Бяла – 2,00 лв./кв.м, за селата: 1,00 лв./кв.м; 

- в Община Борово: за гр. Борово – 1,80 лв./ кв.м, за селата: 1,30 лв./кв.м; 

- в Община Иваново: в зависимост от населеното място таксата варира от 2,00 

лв./кв.м до 1,20 лв./кв.м; 

- в Община Ценово: 1,20 лв./кв.м. 

При провеждане на традиционните панаири на територията на общината, в 

следствие на високата такса, е затруднено събирането на сумите от общинска 

администрация, както и се наблюдава отлив на така наречените сергии. 

В тази връзка предлагам таксата за ползване на места, върху които са организирани 

панаири, събори и празници, за продажба на стоки, определена в чл. 23, ал. 1, т. 8 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, да придобие следния вид: 

№ Такса 

За Две могили За селата 

За ден и сезон/лева За ден и сезон/лева 

Летен Зимен Летен Зимен 

8 

За ползване на места, върху 

които са организирани 

панаири, събори и празници, 

за продажба на стоки 

2,50 2,00 2,50 2,00 

 

 

 В чл. 42, ал. 1 от 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, са определени вида на траурните услуги и съответно 

размерът на таксите за ползването им. 

 По искане на мюсюлманската общност, Община Две могили възнамерява да 

извършва продажба на комплекти дъски за мюсюлманско погребение. В тази връзка е 

необходимо в чл. 42 да се направят следните изменения и допълнения: 

 В ал. 1 се променя заглавието на таблицата и се създава нова т. 13: 

№ Вид траурна услуга Такса/цена на услугата в лв. с.ДДС 

13. Мохамедански дъски – комплект  45,60 лв. 

 

 

НЕЙХАН НАЗИФ 

Началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие” 


