
 

08-01-145/16.05.2022 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община 

Монтана, относно изменение в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана. 

Решение 

№ 725 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

и чл. 86, ал.2 от Закона за местните данъци и такси 

Общински съвет Монтана 

Реши: 

 
I. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Монтана се правят следните 

изменения и допълнения: 

§1. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За ползване на гробни места с трупо- и урнополагане над 8 години се 

заплащат еднократно такси, както следва: 

1. За ползване на единично гробно място до 15 години – 90 лева; 

2. За ползване на семейни гробни места – таксата по т. 1, умножена по 

броя на гробните места; 

3. Ползването на гробните места се продължава на всеки 15 години чрез 

заплащане на таксите по т. 1 и т. 2, за вечни времена – петкратно 

увеличение на таксата по т. 1 и т. 2.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) За урнов гроб се заплаща таксата по ал. 1, т. 1 намалена с 50 на сто.” 

3. Създава се нова алинея 3: 

„(3) За ползване на урнова ниша от колумбарийна стена за 15 години – 

120 лева.” 

§2. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения: 

„Чл. 66. Таксите се събират от служителите в гробищна администрация на 

Общинско предприятие „Обреден дом” гр. Монтана и се внасят ежемесечно в 

приход на Община Монтана.” 

II. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Монтана. 
 

 

 

 

Забележка: Решението се прие поименно с 25 гласа “за”0“против” и 1“въздържал се” 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  

 Препис - извлечение 

 От Протокол № 34/30.06.2022 г. 

 На Общински съвет Монтана 


