
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

 

Към чл.30, ал.1,т.1  

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

0,00 

2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

10,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

10,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 

5. Общо 25,00 

Към цената се приспада и срока, за който заявителят желае да се извърши техническата 

услуга  - ако заяви бърза или експресна услуга цената се оскъпява поради 

обстоятелството, че всички действия, които трябва да извършат  длъжностните лица по 

издаването на индивидуалния административен акт трябва да се извършат в много по-

кратки срокове, което предполага полагането на извънреден труд на служителите.  

Услугата се оскъпява за юридическите лица поради обстоятелството, че адм.орган 

трябва да се снабди с допълнителни документи предвид статута на юридическото лице 

в правното и икономическо пространство. 

Към чл.30, ал.1,т.2  

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната 

услуга 

0,00 



2. Обучения, квалификации и командировки на служители, 

извършващи съответната услуга 

10,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

20,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

10,00 

5. Общо 40,00 

Към цената се приспада и срока, за който заявителят желае да се извърши техническата 

услуга  - ако заяви бърза или експресна услуга цената се оскъпява поради 

обстоятелството, че всички действия, които трябва да извършат  длъжностните лица по 

издаването на индивидуалния административен акт трябва да се извършат в много по-

кратки срокове, което предполага полагането на извънреден труд на служителите.  

Услугата се оскъпява за юридическите лица поради обстоятелството, че адм.орган 

трябва да се снабди с допълнителни документи предвид статута на юридическото лице 

в правното и икономическо пространство. 

 

 

 


