ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменения и
допълнения на Наредба №7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Любимец,
приета с Решение № 217 на 26.03.2003 г. на
Общински съвет Любимец, последно изменена и
допълнена с Решение № 222/31.03.2017 г.
Докл.: Мария Станкова – Председател на
Общински съвет - Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 246
на ОбС, прието с протокол № 25 от 21.06. 2017 г.
На основание чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Общински съвет Любимец приема изменения и допълнения на Наредба № 7 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Любимец, както следва:
§1.В чл.4, ал.1, отменя се текста на т.4 и т.5
§2.Чл.18а се изменя и допълва така:
1. Алинея 5 се изменя и допълва така: „(5) Общинската администрация извършва
проверки за декларираните обстоятелства по ал.4. При установяване на невярно декларирани
обстоятелства, органите по приходи определят таксата в пълен годишен размер, пропорционално
върху данъчната оценка на имота, съгласно решението на Об.С. по чл.16 ”
§3. Чл.40 - текста се отменя
§4. Чл.41 - текста се отменя
§5. Чл.52 - текста се отменя
§6. Чл.55 - текста се отменя
§7.Създава се нов чл.58 със следното съдържание: чл.58 „За маловажни случаи на
административни нарушения по тази наредба, установени при извършването им, могат да бъдат
налагани глоби в размер от 10.00 до 50.00 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа
данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на
1

нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. На нарушителя се дава препис, за
да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже
да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното
нарушение.”
§8. Създава се нов чл.59 със следното съдържание: чл.59 „Който не уведоми писмено и в срок
органите по приходите за настъпили промени в обстоятелства по чл.18а, ал.5, както и невярно
посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на таксата за битови отпадъци в помалък размер, се наказва с глоба в размер от 50 до 200 лв. за физически лица, а за юридически лица
и еднолични търговци с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.”
§9. Създава се нов чл.60 със следното съдържание: чл.60 „Установяването, обезпечаването и
събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона
за местните данъци и такси.”
§10. Допълва и изменя параграф 11 към Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №
7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Любимец, както следва: § 11 след думите „в сайта на Община Любимец“ се поставя запетая
и се добавя: „Изменения и допълнения на наредбата са приети с Решение №............... взето с
Протокол №.................... на Общински съвет Любимец и влизат в сила от дата на публикуването й в
сайта на общината.”

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