
 
  
 
 
 

ПРОЕКТ! 
 

 
На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове 

предлагам на вниманието на обществеността следния проект на: 
 

 
                                                              Наредба 

 за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията  

на Община Завет 
 приета  с Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 
28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по 

Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 
по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по 
Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение №124 по 

Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол № 44 от 09.04.2015 г, .,изм.и доп. с 
Решение №77  по Протокол № 07 от 18.04.2016 г., 

изм. с  Решение №35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с  Решение №49/19.07.2017 г. на 
Административен съд Разград, , изм. с  Решение №50/21.07.2017 г. на Административен съд Разград,  изм.и доп. с 
Решение №232  по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение №291  по Протокол №26/26.01.2018г. на 

ОбС – Завет, изм. с Решение № 3/18.01.2019 г. на Административен съд – Разград, изм. и доп. с Решение № 
413/31.01.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет) 

 
 

§ 1. В чл.27 създава нова ал. 5: 

      „ал.5. Ползвателите на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по 

проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, финансиран по 

Оперативна програма  развитие на човешките ресурси (ОП РЧР) не заплащат такса.“ 

§ 2. В Приложение №5 към чл. 46, Услуги и цени на услуги, и права, предоставяни 

от Община Завет, в Раздел Х. Административно-технически услуги - устройство на 

територията, кадастър, контрол на строителството, създава нова т.42: 

      „т.42.  Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план, срок на 

изпълнение 7 дни, цена на услугата – 5 лева.“ 

Заключителна разпоредба 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на 
община Завет.  

 

 

 

 
Вносител, 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община 


