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Вх. №   
 

04.12.2017 г. 

     

ДО 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
град Две могили 

 

ДО 
 

КМЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ  
град Две могили 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от 
 

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕХТИМОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
 

ОТНОСНО: Проект 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, 

предложен с Докладна записка с вх. № 469 от 

20.11.2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 
 

ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С Докладна записка вх. № 469 от 20.11.2017 г. в деловодството на Общински 

съвет Две могили е постъпил 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. Същият е публикуван в официалната интернет страница на 

общината за провеждане на обществени консултации по реда на Закона за 

нормативните актове. В законоустановения срок и след като се запознах с проекта 

правя следното предложение: 



  

Предлагам § 1 от проекта на Наредбата за изменение на Наредба № 5, с 

който се изменя чл. 13, ал. 2 от същата, т. 1 от таблицата да добие следния вид: 
 

№ ОБЕКТИ Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 1 от 

Наредбата 

Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 2 от 

Наредбата 

Такса по чл. 

11, ал. 2, т. 3 от 

Наредбата 

1. Предприятия по смисъла на § 

1, т. 1 от ДР на ЗМДТ 

5,5‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

1,0 ‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

2,5 ‰ върху 

данъчната 

оценка на 

недвижимите 

имоти на 

предприятията, 

определена по 

реда на чл. 21 от 

Закона за 

местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ) 

 

Мотивите за направеното предложение са по-голяма яснота и улеснение при 

прилагане на нормативната уредба. Освен това, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от Указ 

№ 883 за прилагане на Закона за нормативните актове препращане към разпоредби 

на друг нормативен акт се допуска по изключение, когато възпроизвеждането на 

разпоредбата, към която се препраща, ще усложни текста. 

 

Моля, направеното от мен предложение да бъде прието за съвместно 

разглеждане, при обсъждане проекта за 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. 

 

 

Вносител: 

Председател на Общински съвет – град Две могили: 

 

 
_________________________ (Христина Димитрова Ефтимова) 

 

 

 

 


