
Приложение 2 

 

Финансова обосновка към Докладна записка с вх. № 238#1/17.08.2018 г., 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 

на Общински съвет - Две могили 

 

 

 

І. Такса за ползване на места, върху които са организирани панаири, 

събори и празници, за продажба на стоки (раздел ІІІ, чл. 23, ал. 1, т. 8 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) 

 

№ Вид на разхода Методика за 

определяне на 

разходоориентиран 

размер на таксите 

лв. / кв. м 

1. Разходи за възнаграждения и 

осигурителни плащания на лица, 

извършващи услугата 

Чл. 2, ал. 1, т. 1 0,50 лв. 

2. Разходи за възнаграждения и 

осигурителни плащания на 

ръководния персонал 

Чл. 2, ал. 1, т. 2 0,70 лв. 

 Всичко разходи за заплати на 

лицата, които извършват 

услугата 

 1,30 лв. 

3. Капиталови (инвестиционни) 

разходи, присъщи за 

остойностяване на услугата  

Чл. 2, ал. 1, т. 4 0,50 лв. 

4.  Други преки разходи, присъщи за 

остойностяване на услугата 

(транспортни разходи) 

Чл. 2, ал. 1, т. 6 0,20 лв. 

 Всичко преки разходи Чл. 2, ал. 1 2,00 лв. 

5. Разходи за стопански нужди 

(режийни разходи) 

Чл. 2, ал. 2, т. 3 0,50 лв. 

 Всичко непреки разходи Чл.2, ал. 2 0,50 лв. 

І. Преки разходи 2,00 лв 

ІІ.  Непреки разходи 0,50 лв. 

 Всичко разходи 2,50 лв. / кв. м на 

ден 

 

Предлаган размер на таксата: 

№ 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 

2.50 2.00 2.50 2.00 



продажба на стоки  на кв.м 

 

 

 

ІІ. Цена на услуга за ползване на обществена тоалетна (раздел ХV, чл. 60, ал. 

2 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) 

 

• Работни заплати и осигуровки персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – 0,20 лв. 

• Разходи на амортизация на техническо оборудване за осигуряване на платен достъп до 

помещенията, в т.ч. капиталови (инвестиционни) разходи – 0,20 лв. 

• Режийни (електричество, вода, тел. разговори) – 0,05 лв. 

• Разход за хигиенни и почистващи материали – 0,05 лв.  

 

Всичко разходи: 0,50 лв. 

 


