
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Приемане на решение за 

изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Любимец 

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец 

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 232 

 

на ОбС, прието с протокол  № 24 от 31.08.2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 

от АПК, и във връзка с чл. 12, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от ЗАП, 

     Общински съвет - Любимец                                                                

 

 

 Р Е Ш И: 

 

Приема изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Любимец, както следва: 

Добавя в приложение №1 на чл. 54 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Любимец т. ОБА 11.4 Издаване на удостоверения за 

регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници, по адреса на управление на 

търговеца със следните услуги и определени за тях цени: 

1. т. ОБА 11.4.1  Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници - 100 лв. 

2. т. ОБА 11.4.2 Вписване на превозни средства и/или водачи, в списъците към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и/или 

водач - 10 лв.  

3. т. ОБА 11.4.3 Отписване на превозни средства и/или водачи, от списъците към удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и/или 

водач - 10 лв. 

4. т. ОБА 11.4.4  Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на пътници - 100 лв. 

5. т. ОБА 11.4.5  Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници – 10 лв. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 Допълва текста на §8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7 както следва:  

- След текста „... и влизат в сила от 01.03.2021 г. ...“ се добавя текста Изменена и допълнена с Решение № 

........./................. по Протокол № ....... от ............ 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


