
О Б Щ И Н А  ДВ Е  М О Г И Л И О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205;9207; 

e-mail: obshtina@dvemogili.bg 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, 

във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Две 

могили 

УВЕДОМЯВА: 

Всички заинтересовани лица, че е изготвен Проект на 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. 
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.02.2021 г. 

включително на e-mail: obshtina@dvemogili.bg или в Центъра за 

административното обслужване на Община Две могили. 

 

 



О Б Щ И Н А  Д В Е  М О Г И Л И    О Б Л А С Т  Р У С Е  
7150 Две могили, бул.”България” № 84, тел./факс 08141/9208, тел.централа: 08141/9205;9207; 

e-mail: obshtina@dvemogoili.bg 

 

 

МОТИВИ 

 

към проекта на 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 

 

 

 

➢➢➢➢    Причини, които налагат приемането на 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 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, определящ политиката за 

изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно 

значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията 

си по чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, 

решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, 

общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 

актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

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. 9 от Закона за местните данъци и такси, по силата на 

който, общинският съвет е оправомощен да приема наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. А съгласно чл. 9 от цитираната 

Наредба № 5 на Общински съвет, промените в размера на местните такси и цени на услугите 

се извършва по реда на тяхното приемане. 

Община Две могили предоставя на гражданите различни по своето естество и 

същност услуги. Взимайки предвид динамиката в законодателството и обществените 

отношения, които регулира, свързани с предоставянето на услуги, се налага често да се 

извършва анализ на размера на таксите и цените на услугите, респективно и актуализация 

на подзаконовия нормативен акт. 

Конкретните причини, които налагат приемането на предложените промени 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 са предложения от външни изпълнители на услуги с цел актуализиране на 

предлаганите траурни услуги от общината, регламентирани в Раздел VII от Наредбата, 



наименован „Такса за обредна дейност“ и по-конкретно т. 2 от ал. 1 на чл. 42, касаещ 

машинно изкопаване на гроб. 

 

➢➢➢➢ Целите, които се поставят: 
 Предлаганият проект 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 е изготвен с цел актуализиране на 

една от цените на траурните услуги, предоставяни от Община Две могили. Касае се за 

изкопаване на гроб – машинно, услуга, която се извършва от външен изпълнител, тъй като 

общината не разполага с необходимата техника за предоставянето ѝ. В деловодството на 

общината е постъпила оферта вх. № 38 от 05.01.2021 г. от Николай Колев, който 

понастоящем изкопава машинно гробове, тъй като размерът на цената не е актуализиран от 

приемане на Наредбата през 2008 г. 

 

➢➢➢➢ Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата нормативна уредба: 
 

 За прилагането на измененията на нормативната уредба, предвидени с Наредбата 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 не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

➢➢➢➢ Очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива: 
С приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на Община Две могили се очаква да бъдат постигнати 

целите, изложени в настоящите мотиви, а именно усъвършенстване на подзаконовата 

нормативна уредба, както и повишаване и по-ефективно изпълнение на приходната част на 

бюджета на Община Две могили.  

 

➢➢➢➢ Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложеният Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и 

юридически лица на територията на Община Две могили е подзаконов нормативен акт, 

поради което съответствието ѝ с правото на Европейския съюз е предопределено от 

съответствието му с нормативните актове от по-висока степен и най-вече основния 

нормативен акт – Закона за местните данъци и такси, както и нормативните актове, свързани 

с нормативното уреждане на тези обществено отношения в общностното право.   

 



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ  ОБЛАСТ РУСЕ 
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/9208, тел. централа: 08141/9205;9207;e-mail: 

obshtina@dvemogili.bg 

 
 

 

 

ЗАПОВЕД 

№  

гр. Две могили, 15.01.2021 г. 
 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с изработен 

Проект на 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 

 

 

НАРЕЖДАМ 

 
1. Одобрявам изготвения проект на 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, раздел VII „Такса за обредна дейност“. 

 

2. Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 5 да се публикува на интернет 

страницата на Община Две могили www.dvemogili.bg за обществено обсъждане, заедно с 

мотивите към него, съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. 

Предложения 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: obshtina@dvemogili.bg в срок до 18.02.2021 г. 

 

3. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

Изготвил:  

Мариета Петрова – секретар на Община Две могили 



Предварителна частична оценка на въздействието на Проект на 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  

 

Елементи на 

оценката 

 

Аргументация 

 

 

Основания за  

иницииране 

на промени 

Изменението на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 2 на Наредба № 5 в раздел 

VII Такса за обредна дейност се налага поради необходимостта от определяне 

на нов размер на цената на извършвана услуга – машинно изкопаване на гроб. 

Размерът на таксата се определя въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на услугата. В 

деловодството на общината е постъпила оферта вх. № 38 от 05.01.2021 г. с 

предложен нов размер на цената на услугата 

Предложена е промяна в размера, тъй като същият не е актуализиран от 

2008 г. В рамките на този дълъг период от време (повече от десетилетие) са 

настъпили значителни промени в редица фактори, оказващи влияние върху 

формирането на размера на цената, което налага увеличаването ѝ от 15,00 лв. 

без ДДС (18,00 лв. с вкл. ДДС) на 25,00 лв. без ДДС (30,00 лв. с вкл. ДДС). 

 

Заинтересовани  

групи 

 

Заинтересованите страни и засегнатите групи от приемането на проект за 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 са: 

 администрацията на община Две могили,  

 физически и юридически лица от Община Две могили 

 

Анализ на 

разходи и 

ползи 

    Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на 

физически и юридически лица на територията на община Две могили не изисква 

допълнително разходване на бюджетни средства. 

 

Административ

на тежест и 

структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към настоящия момент. 

Въздействие 

върху 

нормативната  

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в 

резултат от приемането на Наредба за изменение на Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, 

предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две 

могили. 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

Н А Р Е Д Б А 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 

Решение № 271 по Протокол  № 24 /21.11.2008 г., изм. с Решение № 305 по Протокол № 25/19.12.2008 г. , изм. 

и доп. с Решение № 337 по Протокол № 26/23.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 605 по Протокол № 

45/29.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 839 по Протокол № 56/27.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 1022 по 

Протокол № 62/25.07.2011 г., доп. с Решение № 1099 по Протокол № 66/14.10.2011 г., изм. и доп. с Решение № 

42 по Протокол № 04/23.12.2011 г., доп. с Решение № 183 по Протокол № 10/22.06.2012 г. на Общински съвет 

– Две могили, изм. с Решение № 19/28.05.2012 г. на Административен съд – град Русе, изм. и доп. с Решение 

№ 206 по Протокол № 13/27.07.2012 г., изм. с Решение № 232 по Протокол № 14/31.08.2012 г., изм. и доп. с 

Решение № 298 по Протокол № 19/21.12.2012 г., доп. с Решение № 317 по Протокол № 20/25.01.2013 г., изм. с 

Решение № 423 по Протокол № 28/26.07.2013 г., доп. с Решение № 461 по Протокол № 30/27.09.2013 г., доп. с 

Решение № 500 по Протокол № 32/29.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 520 по Протокол № 33/20.12.2013 г., 

изм. и доп. с Решение № 642 по Протокол № 39/30.05.2014 г., изм. с Решение № 838 по Протокол № 

51/27.03.2015 г.1 изм. и доп. с Решение № 53 по Протокол № 4/18.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 220 по 

Протокол № 11/27.05.2016 г., изм. и доп. с Решение № 404 по Протокол № 21/22.12.2016 г., изм и доп. с 

Решение № 563 по Протокол № 28/28.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 632 по Протокол № 31/27.10.2017 г., 

изм. с Решение № 668 по Протокол № 33/22.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 

35/23.02.2018 г., изм. и доп. с Решение № 839 по Протокол № 42/28.09.2018 г. на Общински съвет – Две 

могили, изм. и доп. с Решение № 230 по Протокол № 13/30.10.2020 г. на Общински съвет – Две могили, доп. с 

Решение № 277 по Протокол № 15/29.12.2020 г. на Общински съвет – Две могили, изм. с Решение № ………… 

по Протокол № ………./26.02.2021 г. на Общински съвет – Две могили 

  



 

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

 

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

2.  Изкопаване на гроб - машинно 30.00 

 

 

§ 2. Заключителна разпоредба 

1. Разпоредбата на § 1, влиза в сила от 01.03.2021 г.  

 

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

местната администрация и чл. 3, ал. 2, т. 12 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. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, 

чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси с Решение № ...... по Протокол № …./…..02.2021 г. на Общински съвет 

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

  

 
 
 

 

   Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     _________(Юлиана Кънчева Тодорова) 
 

 
 

 

 

*Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-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: obshtina@dvemogili.bg. 

 


