ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и допълнение на
Наредба № 7 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на
община Любимец, приета с Решение № 217 от 26.03.2003
г., последно изменена и допълнена с Решение
№232/31.08.2021 г., на Общински съвет Любимец.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 270
на ОбС, прието с протокол № 28 от 28.01.2022 година
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.62 и чл.66 от ЗМДТ ,
Общински съвет - Любимец
Р Е Ш И:
I. Изменя и допълва Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Любимец, както следва:
ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
§1. Изменя Приложение 1 на чл.54, както следва:
Код
ОБА 3

Наименование на документа/услугата

Цена (лв.)
Обикновена Бърза Експресна

Административно-технически услуги "Устройство на
територията"
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по
които се издава разрешение за строеж:
- за линейни обекти на л. м

1,00/л.м, но не по-малко от
100,00

- за фотоволтаични обекти на кв. м

0,30/кв.м, но не по-малко от
100,00

ОБА 3.9

ОБА
30.20

Оценяване на инвестиционен проект:
- за линейни обекти на л. м

1,00/л.м, но не по-малко от
100,00
0,30/кв.м, но не по-малко от
100,00

- за фотоволтаични обекти на кв.м
Разглеждане и одобряване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива
ОБА
30.28

- за линейни обекти на л.м

1,30/л.м, но не по-малко от
130,00

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Допълва §8 на Преходни и заключителни разпоредби с текст: Измененията и
допълненията приети с Решение № ……….…., Протокол №.................... на Общински съвет
Любимец, влизат в сила от датата на публикуването им в сайта на общината.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ

