ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община
Търговище
§ 1. В Приложение № 5 към чл. 46 от НОАМТЦУТОТ - Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1
от ЗМДТ се правят следните изменения в раздел услуги предоставяни от отдел Местни данъци и
такси, т. 2 със следното съдържание:
2.

Издаване на удостоверение за дължим
размер на патентния данък

веднага

Отм. с Решение № по
Протокол №

§ 2. В Приложение № 5 към чл. 46 от НОАМТЦУТОТ - Тарифа на местни такси по чл.6 ал.1
от ЗМДТ се правят следните изменения в раздел услуги предоставяни от отдел „Общинска
собственост“ – Търговия и туризъм се изменят точки 1, 2, 3, 4, 5 и 7 със следното съдържание:
ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ
1.
Категоризация на места за настаняване
2.
3.

4.

5.
7.

Категоризация на заведения за хранене и
развлечение
Вписване на промени в обстоятелствата
за категоризирани заведения за хранене
и развлечения и издаване на
удостоверение
Вписване на промени в обстоятелствата
за категоризирани средства за подслон
или места за настаняване и издаване на
удостоверение
Потвърждаване или промяна
категорията на туристически обект
Издаване на удостоверение за категория
на туристически обект - дубликат

3 месеца
3 месеца

Съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 от Закона за туризма
Съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 от Закона за туризма

14 дни

Съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 от Закона за туризма

14 дни

Съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 от Закона за туризма

3 месеца
14 дни

Съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 от Закона за туризма
Съгласно тарифата по чл. 69,
ал. 3 от Закона за туризма

§ 3. В Приложение № 14 към чл. 63, ал. 5 от НОАМТЦУПТОТ ТАРИФА на цени на услуги и права по
чл.6 ал.2 от ЗМДТ, свързани с култура и младежки дейности, предоставени от Община Търговище в
т.4 Духов оркестър се правят изменения със следното съдържание:
№
1.

2.

Наименование на услугата
Концерт:
- до 20 минути;
- до 30 минути;
- до 40 минути;
- до 60 минути.
Билет за концерт в зала:
- ученици и пенсионери;
- граждани.

Цена/лв.
300 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.
2,00 лв.
4,00 лв.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Звукозапис/видеозапис с Духовия оркестър (в зависимост от
програмата и времетраенето)
Участие в дефиле
Участие в тържествен ритуал
Участие в погребален ритуал (камерен състав)
Участие във весел ритуал до 30 минути (сватба и др., камерен
състав)
Участие във военен ритуал-заря
Транспорт на оркестъра до локацията на участието

800 лв.
300 лв.
150 лв.
100 лв.
300 лв.
800 лв.
За сметка на
възложителя

§ 4. В Приложение № 15 към чл. 63, ал. 6 от НОАМТЦУПТОТ ТАРИФА на цени на услуги и права по
чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Търговище, чрез общински предприятия в т. 1
Общинско предприятие «Обреди» - Траурни услуги се правят изменения в т.1, т. 7, т.16 и т. 17 със
следното съдържание:
ТРАУРНИ УСЛУГИ
№
1.
7.
16.
17.

Наименование на услугата или таксата
Стандартен ковчег
Надгробен знак /кръст или табелка/
Комплект дъски за мюсюлманско погребение
Вход гробищен парк за частни траурни агенции, за едно погребение

Цена в лева
с ДДС
70.00 лв.
10.00 лв.
70.00 лв.
50.00 лв.

Създават се нови точки 29, 30, 31, 32, 33 и 34 със следното съдържание:

29.

Сваляне и изнасяне/внасяне на покойник от/до дома

30.

Изнасяне на покойник от болнично заведение
Внасяне/изнасяне на покойник в/от ритуална зала/хладилна камера в
Гробищен парк - Търговище
Изнасяне на покойник за погребение до гробното място
Изнасяне на покойник с COVID-19 или друга силно заразна болест от
болнично заведение до гробно място
Такса за строително-ремонтни дейности, съгласно чл. 10 ал. 2 от Наредба
за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на
община Търговище

31.
32.
33.
34.

от 1 до 3 етаж –
20.00 лв.
За всеки
следващ етаж допълнително
по 10.00 лева
на етаж
30.00 лв.
30.00 лв.
30.00 лв.
190.00 лв.
5.00 лв.

§ 5. В Приложение № 15 към чл. 63, ал. 6 от НОАМТЦУПТОТ ТАРИФА на цени на услуги и права по
чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Търговище, чрез общински предприятия в т. 2
Общинско предприятие «Социални и охранителни дейности» - ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ
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ИГРИЩА, ПЛОЩАДКИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ се правят изменения в т.1 със следното
съдържание:
ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ИГРИЩА, ПЛОЩАДКИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1.

Цена с ДДС в лв.

Стадион „Димитър Бурков“
Предоставяне на открито спортно съоръжение за
провеждане на тренировъчна дейност с ползване на
помощни помещения /съблекални, баня и сауна/
Предоставяне на открито спортно съоръжение за
провеждане на тренировъчна дейност без ползване на
помощни помещения /съблекални, баня и сауна/
Предоставяне на открито спортно съоръжение за
провеждане на официална футболна среща с ползване
на помощни помещения /съблекални, баня и сауна/

за 1 час

270.00 лв.

за 1 час

200.00 лв.

за 1 час

300.00 лв.

§6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането
на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище влиза в сила от
01.01.2022 г.

