ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!

РЕШЕНИЕ № 18
25.02.2009 г.
/Протокол № 3/

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка със
Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси, Общинският съвет
РЕШИ:
Изменя и допълва Наредба
№ 13 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на община Етрополе, както следва:
&1. В глава втора, Раздел първи „Такса за битови отпадъци” се
създава нов чл. 23а „За депониране на строителни отпадъци се
събира такса в размер на 2,00 лв. на кубичен метър.
&2. В Раздел втори ”Такси за ползване на пазари, тържища,
панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго
предназначение” - в чл.24, ал.4, т.6 да отпадне текста „зона първа,
втора и трета и 3.00 лв. и 2.00 лв.”.
&3. В Раздел трети „Такси за ясли, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални грижи”
- в чл.26, ал.5
т.2 се отменя и се създава нова т.2 „Деца с увреждания от.50
и над 50 на сто намалена работоспособност.
&4. В Раздел шести „ Такси за технически услуги”
- в чл.39 се правят следните изменения:
т.4 текстът се отменя и се предлага нов „ Заверка на протоколи
за откриване на строителна площадка и определяне на линия и
ниво по чл.157, ал.2 от ЗУТ – 10 лв. , срок – 7дни.
т. 5 след кадастъра се добавя „ и застроени площи”.
т. 6 се отменя „0,20 лв. за А4 и 0,50 лв. за А3” и се записва „5,00
лв. за документ”.
т.7 текстът
отпада и се записва нов” За издаване на
разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
и рекламни елементи по чл.57 от ЗУТ – по 2.00 лв./м2”.
т.9 да отпадне текстът ” Разглеждане на ОЕСУТ” да стане „ За
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изменение и допълнение на „.
Създават се нови точки:
т. 20.За вписване на собственост в разписния лист, съгласно &
5, ал.5 от Наредба №3 /2005 година на МРРБ – цена 5 лв. – срок – 7
дни.
т.21. Допускане изменение на ПУП – цена 15,00 лв.- срок 14 дни.
т.22. Удостоверение за регистриране на технически паспорт на
строеж – цена 10,00 лв. – срок 7 дни.
т.23. „За ползване на тротоари и терени пред собствени имоти,
във връзка с изграждане на законно разрешени строежи – по 0.60
лв./ м2 на ден.”
&5. Раздел седми „ Такси за административни услуги”
- в чл.42 се правят следните нови изменения:
- т.6 било 3,00 лв. става 4,00 лв.
било 4,00 лв. става 6,00 лв.
- т.7. било 2,00 лв. става 3,00 лв.
-т.12. таксата отпада,съгласна Наредба за условията и реда
издаване на визи и определяне на визовия режим в Р България ДВ
бр.44/2008 г.
- т.15. било 4,00 лв. става 5,00 лв.
Създава се нови точки :
- т.17. Организиране и провеждане на гр.ритуал „сватба” извън
залата-100лв.
- т.18. „Издаване на удостоверения от общ характер и служебни
бележки за административни услуги” „4.00лв. за документ”.
- в чл.43, ал.1 се правят следните изменения:
- т.1 било 5,00 лв. става 10,00 лв.
- т.2 било 10,00 лв. става 15,00 лв.
- чл.45 се отменя. Създава се нов член 45 със следният текст: в
/1/ „ За издаване на разрешение за търговия с тютюневи
изделия се плащат следните такси:
1.За град Етрополе – 100,00 лв.
2. За селата в общината – 50,00 лв.
/2/Размерът на таксите се определя въз основа на разходите,
извършени от общината, за обработка на документите.
/3/Лицето не може да започне дейност преди издаване на
разрешението.
/4/Разрешението се издава след представяне на документи,
удостоверяващи липса на задължения към държавата и общината.
- чл.46 текста се отменя и се създава нов текст:
„ Таксата се заплаща от лицата при предявяване на искането.”
&6. Глава трета „Цени на неуредени със Закон услуги,
предоставяни от общината на физически или юридически лица”.
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- в чл.61 се правят следните промени:
т.3 било 3,00 лв. става 4,00 лв.
т.4 било 3,00 лв. става 5,00 лв.
т.5 било 3,00 лв. става 5,00 лв.
т.6 било 3,00 лв. става 5,00 лв.
т.7 било 2,00 лв. става 3,00 лв.
т.8 се изменя „Месечен наем за рекламно-информационни
елементи:
а/за реклама върху собствена фасада – за м2 – 10,00 лв.
б/за указателна табела – 5.00 лв./ м2
в/ за рекламна табела - 10.00 лв./ м2
т. „в” става „г”, а т. г” става „д”.
т.18 – беседа – било 3,00 лв. става 5,00 лв.
текста” заснемане с камера” отпада
т.21 се изменя :
Такса капан:
за едър добитък – 20,00 лв. на ден
за дребен добитък – 10,00 лв. на ден
&8 В Раздел „Преходни и заключителни разпоредби”
- В &1 „лица” се заменя с „ длъжностни лица”.
- В &3 Промените в Наредбата влизат в сила седем дни след
приемане.
-В &4 За 2009 година първата вноска за данък сгради и такса
битови отпадъци се внася в срок от 01 март до 30 април.

Изготвил: /п/
/Стефка Хикова/
Вярно:

/СХ

Председател на ОбС: /п/
/д-р Цено Глогов/

