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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  № …./……..2018 г. на Общински съвет – 

Две могили 

§ 1. В  чл. 23, ал. 1 се правят следните допълнения и изменения: 



1. Таблицата  в ал. 1 се изменя в т. 8, както следва: 
№ Такса За Две могили За селата 

За ден и сезон  За ден и сезон 
Летен Зимен Летен Зимен 

8. За ползване на места, върху които са 

организирани панаири, събори и празници, за 

продажба на стоки  на кв.м 

2.50 2.00 2.50 2.00 

 

§ 2. В чл. 27 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2, изречение 1 след думите „мястото на извършване на дейността,” се 

добавят думите: „в брой на касата на общината или безкасово по банков 

път.” 

 

§ 3. В  чл. 28 се правят следните изменения: 

1. Досегашният текст на ал. 1, т. 1 се изменя така: 

„1. За детска ясла – 45,00 лева;” 

2. Досегашният текст на ал. 1, т. 2 се изменя така: 

„2. За целодневни детски градини – 45,00 лева, а за децата в задължително 

предучилищно образование – 40,00 лева.” 

3. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) При отсъствие на дете таксата не се заплаща за времето, през което детето 

не посещава детската ясла или детската градина, при условие, че родителите или 

настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското 

заведение. В този случай таксата се изчислява пропорционално на 

присъствените дни в месеца.” 

4. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) Родителите или настойниците на децата, придобили удостоверение за 

завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през 

текущата календарна година, заплащат такса в размер на 45,00 лв. за периода от 

01.06 до 14.09.” 

 

§ 4. Чл. 31а се отменя. 

 

§ 5. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 

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

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

13. Мохамедански дъски – комплект 45,60 лв. 

 

2. В алинея 3 след думите „ковчег” се добавят думите „мохамедански дъски – 

комплект” 

3. В алинея 5, след думите „т. 12” се добавят думите „алинея 2”. 

 

§ 6. В чл. 43 се правят следните изменение и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се нова ал. 2: 

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

 

§ 7. В чл. 55 се правят следните изменения: 

1. Създава се нова ал. 7: 

„(7) В цените на услугите по ал. 1, т.11 е включен ДДС.” 

 

 



§ 8. В чл. 58а се правят следните изменения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се нова ал. 2: 

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

 

§ 9. В чл. 60 се правят следните допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Цена на услуга за ползване на обществена тоалетна, собственост на община 

Две могили – 0.50 лв.” 

Досегашният текст на алинея 2 става алинея 3, като след думите „чл. 60, ал. 1, т. 4” се 

добавя „и ал. 2”. 

 

§ 10. В чл. 62а, ал. 2 се отменя. 

. 

 

§ 11. В чл. 62г  се правят следните изменения: 

1. В таблицата в ал. 1 се правят следните изменения: т. 4 и т. 5 се отменят. 

 

§ 12. Заключителна разпоредба 

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

в сила от 01.10.2018 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, чл. 9 от Закона за местните  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 № …./…..09.2018 г. 

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

на Общинският съвет. 

  

 
 

 

 

   Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     _________(Христина Димитрова Ефтимова) 
 

 
 

 

 

*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. 

 


