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Н А Р Е Д Б А 
 

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. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл. , ал. 1, т. 12, 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. 9 от 

Закона за местните данъци и такси и при спазване изискванията на чл. 75-79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1чл. 26 и чл. 28 от 

Закона за нормативните актове с Решение № ........ по  Протокол  № …./……..2016 г. на 

Общински съвет – Две могили 
 



 

 § 1. Чл. 23 се изменя така: 

1. досегашният текст става ал. 1 

2. създава се нова ал. 2 

„(2) В таксите по чл. 23, ал. 1 без тези по т. 6 е включен ДДС.” 

 

§ 2. В чл. 30а (1) израза „размер на 1 (един) лев на учебен час” се заменя с „размер на 

1,20 лв. на учебен част с включен ДДС.” 

 

§ 3. В чл. 42 се правят следните изменения: 

1. ал. 1 в таблицата ред 2 и ред 11 се изменят така: 

 

№ Вид траурна услуга Такса в лв. 

2. Изкопаване на гроб - машинно 18.00 

11. 

11.1.  

11.2. 

11.3. 

Ковчег: 

Вариант I - фазер  

Вариан ІІ - фазер 

Вариант II - лукс 

 

53.00 

66.00 

102.00 

 

2. в ал. 3 в края на изречението се добавя „плюс ДДС”; 

3. ал. 4 се изменя така числото „0,80”  се заменя с „1,00”; 

4. създава се нова ал. 5 

„(5) За ползване на специализиран транспорт – катафалка за погребение в други 

населени места, освен гр. Две могили, с. Широково и с. Пепелина, се заплаща цена на услугата 

в размер на 1.00 лв. на км.” 

5. досегашната ал. 5 става ал. 6 

6. създава се нова ал. 7 

„(7) В цените на услугите по ал. 1 ,т 2-11, ал. 2, ал. 4 и ал.5 е включен ДДС.” 

 

§4.В чл. 50 се правят следните изменение: 

1. ал. 1 таблицата се изменя така 

 

№ Вид реклама Такса в лв. 

1. 

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно – информационни 

елементи - за един месец: 

• до 3 кв. м, транспаранти; 

• над 3 кв. м, билбордове; 

• фирмени, рекламни - информационни табели и афиши 

 

 

30.00 

60.00 

24.00 

 

2. създава се нова ал. 4 

„(4) В цените на услугите по ал. 1 е включен ДДС.” 

 

§ 5. В чл. 51 

1. в ал. 1, т. 6 се отменя 

2. създава се ал. 5: 

„(5) В цените на услугите по чл. 51 е включен ДДС.” 

 

§ 6. В чл. 58 се правят следните изменение: 

1. ал. 1 в таблицата ред 1 се изменя така 

 
 

№ по ред 
 

Вид административна услуга 

обикновена 

7 дни/лв. 

бърза 

1 ден/лв. 

 



1. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, 

добита извън горския фонд с общинска марка преди 

транспортирането – на м
3.

 

 

 

3.60 

 

 

- 

 

2. създава се ал. 5 

„(5) В цените на услугите по чл. 58, ал.1, ал.4 и ал. 7 е включен ДДС.” 

 

§ 7. В чл. 58а израза „размер на 2 (два) лева” се заменя с „размер на 2,40 лв. с включен 

ДДС” 

 

§ 8. В чл. 60 се правят следните изменение: 

1. досегашният текст става ал. 1, като ред 4 в таблицата се изменя така: 

 

№ Такса Срок за изпълнение 

5 дни/ 

лв. 

1 дни/ 

лв. 

Експресна 

услуга за 4 

часа 

4. Копирни услуги на физически и юридически лица 

– на 1 лист 

  0,24 

 

2. създава се нова ал. 2 

„(2) В цените на услугите по чл. 60, ал.1, т.4 е включен ДДС.” 

 

§ 9. В чл. 61 се създава нова ал. 6 

„(6) В цените на услугите по чл. 61 е включен ДДС.” 

 

§ 10. В чл. 62а, (1) израза „размер на 1 лева на куб.м.” се заменя с „размер на 1,20 лв. 

на куб. м с включен ДДС.” 

 

§ 11. Създава се нов чл. 62б. 

„Чл. 62б. (1) За ежедневно ползване на услугата „Приготвяне и доставяне на храна” от 

Общинско предприятие „Обществено хранене”, заплащат пълните разходи на предприятието 

по предоставянето й, включващи цената на вложените хранителни продукти по калкулационна 

ведомост и стойността на изразходваните ел. енергия, вода, хигиенни материали, транспортни 

разходи, трудово възнаграждение и дължимите осигурителни вноски и начислена 20 % 

надценка. 

(2) За еднократно ползване на услугата приготвяне и доставяне на храна за тържества, 

обреди, ритуали, семинари, конференции, фестивали, коктейли и други ползвателят на 

услугата заплаща пълните разходи на предприятието по предоставянето й, включващи цената 

на вложените хранителни продукти по калкулационна ведомост и стойността на 

изразходваните ел. енергия, вода, хигиенни материали, транспортни разходи, трудово 

възнаграждение и дължимите осигурителни вноски и начислена 20 % надценка. Дължимите 

суми се заплащат от ползвателя в срок до 5 дни от ползване на услугата. 

(3) За ползване на услугата „Провеждане на тържества, обреди, ритуали, семинари, 

конференции, фестивали, коктейли и други в залата на предприятието” включва приготвяне на 

храна и сервирането й в залата на Общинското предприятие „Обществено хранене” 

ползвателят на услугата заплаща пълните разходи на предприятието по предоставянето й, 

включващи цената на вложените хранителни продукти по калкулационна ведомост и 

стойността на изразходваните ел. енергия, вода, хигиенни материали, трудово възнаграждение 

и дължимите осигурителни вноски и начислена 30 % надценка. Дължимите суми се заплащат 

от ползвателя в срок до 5 дни от ползване на услугата. 

 (4) За ползване на зали общинска собственост от всички структури , които са извън 

състава на общинска администрация 20 лв. на час. 

 (5) При провеждане на мероприятия от Община Две могили и второстепенните й 

разпоредители се заплащат разходите на предприятието, включващи цената на вложените 



хранителни продукти по калкулационна ведомост и стойността на изразходваните ел. енергия, 

вода, хигиенни материали.” 

(6) В цените на услугите по чл. 62б е включен ДДС.” 

 

§ 12. Създава се нов чл. 62в. 

„Чл. 62в. (1) Продажната цена на храните и напитките, предлагани в павилион за бърза 

закуска се формира от доставната цена и % надценка, определен със заповед на кмета на 

общината по предложение на директора на ОП „Обществено хранене”.” 

(2) определя цената за ползване на хижа „Орлова чука”, както следва: 

а) в отопляем сезон – 180.00 лв. на вечер; 

б) в неотопляем сезон – 120.00 лв. на вечер; 

в) над три нощувки в отопляем сезон – 150.00 на вечер; 

г) над три нощувки в неотопляем сезон – 100.00 на вечер. 

(3) В цените на услугите по чл. 62в е включен ДДС.” 

 

§ 13. Създава се нов чл. 62г. 

„Чл. 62 г (1) Определя следните цени на услугите: 

 

№ Вид услуга Цена 

1. Ползване на автовишка 25,00 на час 

2. Транспорт до мястото на услугага с автовишка 1,50 лв. на км 

3. Почистване с храсторез 10 лв. на час 

 

(2) В цените на услугите по чл. 62г е включен ДДС.” 

 

§ 14. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 и § 13 влизат в 

сила от 01.01.2017 г. 

 

Наредбата 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. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 3, ал. 1, т. 12, 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. 9 от Закона за местните данъци, при спазване 

изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 

15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове с Решение № ........ по  Протокол  № 

…./……..2016 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на 

Председателя на Общинския съвет. 
 

 

 

    Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     ____________ (Айдън Сабриев Карамехмедов) 


