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ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

Към проект на  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни 

от Община Сърница 

 

Към Приложение №3 към наредбата (§4 от проект на Наредба за 

изменение и допълнение) 

 

Предлагана промяна по т.20.1. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 0,50 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

0,50 

3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 1,00 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,00 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

2,00 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 2,00 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.20.2. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 0,50 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

0,50 
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3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 0,00 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,00 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

1,00 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 1,00 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.20.3. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 1,00 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

1,00 

3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 1,00 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,50 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

3,50 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 3,50 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.20.4. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 1,00 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

1,00 
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3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 1,00 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,50 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

3,50 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 3,50 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.21.2. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 0,50 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

0,50 

3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 0,50 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,00 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

1,50 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 1,50 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.21.3. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 0,50 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

0,50 
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3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 0,20 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,00 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

1,20 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 1,20 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.21.5 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 1,00 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

1,00 

3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 1,00 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,50 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

3,50 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 3,50 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.21.6. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 1,00 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

1,00 
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3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 1,00 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,50 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

3,50 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 3,50 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.21.19. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 0,30 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

0,20 

3. Разходи за управление и контрол 0,10 

4. Разходи по събиране на таксите 0,10 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,30 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

1 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 1,00 лв./л.м.  

Предлагана промяна по т.25.1. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 1,00 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

1,00 
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3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 1,00 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,50 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

3,50 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 3,50 лв./кв.м. РЗП 

Предлагана промяна по т.25.2. 

№ Вид на разходите Стойност на 

разходите в 

лева 

1. Преки и непреки трудови разходи 0,50 

2. Материални, режийни и др. непреки разходи (в това число 

консултански разходи и разходи за използване на специализиран 

софтуер) 

0,50 

3. Разходи за управление и контрол 0,00 

4. Разходи по събиране на таксите 0,50 

5. Разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска 

дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и 

за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 

околната среда 

0,50 

6. Крайна сума, която следва да се заплаща от лицата, ползващи 

услугата (или техни законни представители) 

2,00 

Забележка: Финансовата обосновка се определя на база 2,00 лв./кв.м. РЗП 


