ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 459
взето с Протокол № 36 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 09.11.2018 година

По т. 7 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите в община Садово
(последно изменена с Решение № 226 на Общински съвет-Садово, взето с
Протокол № 20 от 12.05.2017година)”
предвид следните мотиви: промяната размера на определени такси е обусловена
от тяхната прекомерност към момента, а за други такси – от тяхната заниженост.
Необходимо е определянето на такси, които да компенсират направените от
Общината разходи по предоставяне на услугата
и
на основание: Чл. 8, Чл. 11 ал.3 от Закона за нормативните актове, Чл. 76 ал.3 във
връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Садово приема Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услугите в община Садово(последно изменена с Решение № 226 на Общински
съвет-Садово, взето с Протокол № 20 от 12.05.2017 година).
2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на наредбата, както и
разгласяването й чрез публикуване в интернет страницата на Община Садово.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ
- 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА” - 14
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/АТ. ТЕЛЧАРОВ /

Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 4 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услугите в Община Садово (последно изменена с
Решение № 226 на Общински съвет-Садово, взето с Протокол №20 от 12.05.2017г)
§ 1.Точка 12.10 от таблицата към чл. 26 ал.1 се изменя и следва да се чете така:
12.10

За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 400.00 на км.,
в урбанизираните територии, както и за основните им
но не по-малко
ремонти и реконструкции
от 100.00

§ 2.Точка 12.11 от таблицата към чл. 26 ал.1 се изменя и следва да се чете така:
12.11

За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 400.00 на км.,
извън урбанизираните територии, както и за основните
но не по-малко
им ремонти и реконструкции
от 100.00

§ 3.Точка 20.10 от таблицата към чл. 26 ал.1 се изменя и следва да се чете така:
20.10

За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 400.00 на км.,
в урбанизираните територии, както и за основните им
но не повече
ремонти и реконструкции
от 3000.00

§ 4.Точка 20.11 от таблицата към чл. 26 ал.1 се изменя и следва да се чете така:
20.11

За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 400.00 на км.,
извън урбанизираните територии, както и за основните
но не повече
им ремонти и реконструкции
от 3000.00

§ 5.Точка 27.10 от таблицата към чл. 26 ал.1 се изменя и следва да се чете така:
27.10

За мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в на км. по 400
урбанизираните и извън урбанизираните територии, както и
за основните им ремонти и реконструкции

§ 6.Точка 30 от таблицата към чл. 26 ал.1 се изменя и следва да се чете така:
30

Издаване на скица за недвижим имот, с
предназначение за жилищни функции

Формат А4 - 30.00
Формат А3 – 40.00

§ 7.Създава се нова точка 30А в таблицата към чл. 26 ал.1:
30А

Издаване на скица за недвижим имот, с
предназначение по ПУП-за обществено обслужващи,
производствени, складови и всички други функции,
различни от жилищните функции

за имот до 5 дка –
30.00
за имот над 5 дка –
50.00

§ 8. Текстът на Чл. 26 ал.2 се изменя и допълва, и следва да се чете така:
„Бързата услуга се заплаща в троен размер, с изключение на услугата по т. 30 и
по т. 30А. Бързата услуга по т. 30 се заплаща: за формат А4-40.00 лева, за формат
А3-50.00 лева. Бързата услуга по т. 30А се заплаща: за имот до 5 дка-40 лева, а за
имот над 5 дка – 60 лева”
§ 9. Текстът на чл. 26 ал.3 т. 2 се допълва и следва да се чете така:
„бърза услуга – в рамките на 3 работни дни, която е приложима само за услугите
по ал. 1, т. 1, 2, 7, 16, 21, 29, 30, 30А, 33.1-33.3, 40, 42, 43 и 45.2.

