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ДО 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от 
 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълниение 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 

 
 

 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 
 
 

Със ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, обн. в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г. 

е направено изменение в Закона за местните данъци и такси. Изменението е в Приложение 

№2, чл. 3 от ЗМДТ и касае срокът за издаване на данъчна оценка, който бе намален от 14 на 

5 дни. 

В приетата от Общински съвет 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 с Решение №337 по Протокол 

№26/23.01.2009 г. и последващи изменения и допълнения,  в чл. 62, ал. 1 е регламентиран 

срок за издаване на данъчна оценка от 7 дни. С оглед съобразяване с действащото 



законодателство се предлага промяна в чл. 62, ал. 1 с цел уеднаквяване на сроковете за 

изпълнение на административните услуги, съгласно разпоредбите на закона. 

В същия раздел предлагам да се направи допълнение в чл. 62г, ал. 1  във връзка с 

открито производство по Ликвидация на Търговско дружество с общинско участие „Черни 

Лом 2008” ЕООД. 

Необходимо е определяне цена на услугата за ползване на посочените в описания по 

горе член моторни превозни средства.  

Предлагам извършване и на промени в Раздел ІV в диференцираната част на месечната 
такса за ползване на детска ясла и детска градина. Промените се налагат поради факта, че 
реалната издръжка на едно дете, посещаващо детска ясла или детска градина е в пъти по-
висока от заплащаната такса. От направения анализ на разходите за 2016 г. става ясно, че 
събираната до момента такса не покрива дори направените разходи за хранителни продукти. В 
Наредбата за здравословно  хранене са разписани задълженията на общината по осигуряване 
на видовете храни и техния грамаж, които трябва да присъстват задължително в ежедневното 
меню на децата. Хранителните продукти следва да отговарят на съответния държавен 
стандарт. Това допълнително увеличава тежестта на това перо от издръжката. Съобразно 
принципите, заложени в чл.8 от Закона за местните данъци и такси, местните такси се 
определят така, че да възстановяват пълните разходи на общината по предоставяната услуга, 
както и постигане на по-голяма справедливост при определянето и заплащането им. Това 
мотивира и направеното предложение за промяна на таксата. 

В раздел III да се направят няколко допълнения и изменения в цените на таксите. При 
извършване на промяната постъпленията в общинския бюджет ще се увеличат.   

 

Финансови средства: За прилагане на 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, област Русе не е 
необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите изменения 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 са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 

тези на европейското законодателство.  

С оглед гореизложеното и 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 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на 

Общински съвет Две могили да вземе следното 

 
 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 
 

1. Приема 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, която влиза в сила от 

01.08.2017 г. 



Приложение: 1. 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; 

 
 

 

Вносител: 

 
БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община  Две могили 

 
 

Изготвил: 
Юлиян Калинов, мл. експерт МДТ 
 
Съгласувал: 
Й.Димитрова – гл.юрисконсулт 
 

Съгласувал:  
Марийка Андреева – Директор на Дирекция ФМДТ 
 

 

* 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: 
dvemogili@mbox.digsys.bg. 
 


