
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.32а, т.1, буква а) 

№ 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.) 

 

5,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

5,00 

5. Общо 20,00 

Цена на услугата – 20,00 лв. 

Към чл.32а, т.1, буква б) 

№ 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.) 

 

15,00 



4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

15,00 

5. Общо 40,00 

Цена на услугата – 40,00 лв. 

Към чл.32а, 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 

40,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

60,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

20,00 

5. Общо 120,00 

Цена на услугата – 120,00 лв. 

Към чл.32а, т.3 

№ 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 

40,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

60,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

20,00 



5. Общо 120,00 

Цена на услугата – 120,00 лв. 

Чл.32а, т.4 

№ 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 

50,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

60,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

20,00 

5. Общо 130,00 

Цена на услугата – 130,00 лв. 

Чл.32а, т.5 

№ 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 

50,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

60,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

20,00 

5. Общо 130,00 

Цена на услугата – 130,00 лв.  



Чл.32а, т.6 

№ 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 

60,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

80,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

30,00 

5. Общо 170,00 

Цена на услугата – 170,00 лв. 

Чл.32а, т.7 

№ 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 

0,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

40,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

20,00 

5. Общо 60,00 

Цена на услугата – 60,00 лв. 

 

 



Към чл.32а, т.8 

№ 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 

25,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

50,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

20,00 

5. Общо 95,00 

Цена на услугата – 95 лв. 

Към чл.32а, т.9 

№ 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 

25,00 

3. Административни разходи (изготвяне и снабдяване с пазарни и 

данъчни оценки, удостоверения, служебни бележки, 

канцеларски материали и др.) 

 

50,00 

4. Инвестиционни разходи ( поддръжка на специализиран 

софтуер, компютърна конфигурация и др.) 

20,00 

5. Общо 95,00 

Цена на услугата – 95 лв. 

 

 



Към чл.32а,т.10 

№ 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 

Цена на услугата – 40 лв. 

 


