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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. 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. 12 се правят следните изменения: 

1. думите „до 30 октомври на предходната година” се заменят с думите „до 31 

октомври на предходната година”. 

§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения: 

 1. Алинея 1 се изменя така: 

 „(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 

октомври на годината, в която се дължи.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.” 

§ 3. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 5 се изменя така: 

 „(5) В течение на годината за обстоятелствата, декларирани по ал.1, т.1, се извършват 

проверки от служителите от отдел „Местни данъци и такси” чрез събиране на информация 

за дължими сметки за електрическа енергия и вода за съответния период.” 

 2. Създава се алинея 6: 

 „(6) В случаите, когато се установи, че за имот, който е освободен по реда на ал. 1, т. 

1 от заплащане на таксата за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ има отчетена ел. 

енергия 100 или повече квт/ч. за съответната година и/или вода 5(пет) или повече куб. м за 

съответната година, задължените лица заплащат таксата за услугата „сметосъбиране и 

сметоизвозване” в пълен размер със съответните лихви, като същите губят правото на 5% 

отстъпка и носят административнонаказателна отговорност, съгласно чл. 123, ал. 3 от 

Закона за местните данъци и такси.” 

3. Създава се алинея 7: 

„(7) При настъпила промяна на декларираните обстоятелства за имота по ал. 1, т. 1 

задълженото лице, (а при повече задължени лица – едно от тях) или негов пълномощник 

оттегля подадената декларация писмено със заявление или със заверка върху оригинала, 

съхраняван в отдел „Местни данъци и такси”. 

§ 4. Създава се чл. 30а: 

 „Чл. 30а. (1) За почасово ползване на помещения в целодневни детски градини на 

територията на Община Две могили за провеждане на извънкласни форми на обучение и 

спорт, ползвателят заплаща такса в размер на 1 (един) лев на учебен час. 

 (2) За ползване на помещението по реда на ал. 1 се подава заявление по образец, 

съгласно Приложение № 1 към Наредбата до директора на съответната целодневна детска 

градина на територията на Община Две могили. 

 (3) Директорът на целодневната детска градина разглежда подаденото заявление и се 

произнася с мотивирано решение, като разрешава или отказва ползването. 

 (4) Таксите по ал. 1 се начисляват от длъжностни лица в съответните заведения и се 

внасят в общинския бюджет. 

 (5) Дължимите такси по ал. 1 се заплащат от лицата, заявили желание за ползване на 

помещението до 10-то число на месеца, за който се дължат, в брой в касата на съответното 

заведение или по банков път.” 

§ 5. В чл. 42, ал. 1 се правят следните изменения: 

  

1. Точка 12.1 се изменя така: „Вариант І – фазер се изменя на 55.00 лева” 

2. Точка 12.2 се изменя така : „Вариант ІІ – лукс се изменя на 85.00  лева” 

 

§ 6. В чл. 52 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се отменя. 

 

§ 7. В чл. 54 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се отменя. 

 

§ 8. В чл. 62, ал. 1 се правят следните допълнения: 

1. В алинея 1: 

а) Създава се точка 6, 7 и 8: 



 

 Срок за изпълнение 

5 

дни/лв. 

1 

дни/лв. 

Експресна 

услуга от 4 

часа 

6. Издаване на удостоверение за наличие или липса 

на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК 
2 4 6 

7. Издаване на удостоверение за декларирани данни 2 4 6 

8.  Заверка на документи 3 - - 

2. Алинея 2 се отменя. 

 

§ 9. Създава се чл. 62а: 

 „Чл. 62а. (1) За депониране на излишни земни маси, строителни и производствени 

отпадъци на определените от общината места се определя такса в размер на 1.00 лева на куб. 

м. 

 (2) Притежателите на отпадъци по ал. 1 декларират количеството и вида с декларация 

по образец, съгласно Приложение № 2 към наредбата, подадена в Център за услуги и 

информация на гражданите на Община Две могили. 

 (3) Таксата по ал. 1 се начислява от специалист в отдел „Местни данъци и такси” и се 

заплащат в брой в каса „Местни данъци и такси” в Центъра за услуги и информация на 

гражданите, Община Две могили или по банков път”. 

 

§10. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбите на § от 1 до § 9 влизат в сила от датата на приемането им. 

 

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 № …./…..12.2015 г. на Общински 

съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на Общинският 

съвет. 

  

 
 

 

 

   Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     _________(Байчо Петров Георгиев) 
 

 

 

 
 

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 e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg. 



 
Приложение № 1 към чл. 30а от  

Наредба № 5 на ОбС Две могили 

 

 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ЦДГ .............................................. 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

от 

 

…………………………………………………., ЕГН ........................................, с 

постоянен адрес: ................................................................................., тел. за връзка 

............................................................................, в качеството си на 

.............................................................................................. (физически лице / представляващ) 

................................................................................... със седалище и адрес на управление, 

БУЛСТАТ/ЕИК ………………… чрез пълномощник ..................................................................., 

ЕГН ..........................................., упълномощен с пълномощно № ................ от .................... г. 

 

 

 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ДИН ДИРЕКТОР,  

 

 

На основание чл. 30а, 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, заявявам желанието си да ползвам 

физкултурен салон/ учебна зала на повереното Ви детско заведение за периода от 

........................(месец) ................................до (месец) на ...................................... учебна година.  

 График за провеждане на извънкласните форми на обучение ще Ви предоставям в 

срок до 20 число на месеца, предхождащ месеца на повеждане на извънкласните форми на 

обучения, като неразделна част от настоящото заявление. 

Приложение: 1. Копие от актуално състояние 

2. График 

3. ....................... 

 

 Надявам се заявлението ми ще бъде уважено! 

 

 

 

 

       С уважение: 

                .............................................. 

         (заявител) 

 



Приложение № 2 към чл. 62а от  

Наредба № 5 на ОбС Две могили 

 

 

 

 

ДО 

КМЕТА НА  

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ  

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Днес ......................., в гр./с. .............................., долуподписаният/ата 

........................................................................ с ЕГН ...................................................., с постоянен 

адрес: гр./с. ...............................ул.................................тел................................................ 

 

В качеството си на: физическо лице/ представляващ юридическо лице 

 

.............................................................................................., ЕИК ............................................. със 

седалище и адрес на управление 

 

 

на основание чл. 62а, ал. 1 от Наредба № 5 на Общински съвет- Две могили,  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

притежавам следното количество земни маси, строителни отпадъци и/или 

производствени отпадъци (ненужното се зачертава): 

...........................................куб. м., които възнамерявам да депонирам на определеното 

от общината място в град Две могили до ...................... година след заплащане на определена 

                     (дата) 

та такса. 

 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

данни. 

 

 

 

 

 

Дата..................     Декларатор: 

гр. Две могили  

 


