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

§ 1. Член 10 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Кметът на Община Завет издава разрешение за разсрочване или
отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че
разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на
разрешението.
(2) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси
над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета на Кмета на
Община Завет след решение на Общински съвет Завет.“
§ 3. В чл. 11 ал. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 20в, алинея 4 се изменя така:
„(4) Уведомяването на ползвателите на услугите за дължимата от тях такса
битови отпадъци за съответния период и срокове за заплащане се извършва със
съобщения от Общинска администрация - Завет, съгласно сроковете в Закона за
местните данъци и такси.“
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или
настойниците пропорционална месечна такса (в зависимост от броя посещения в
месеца), определена от общинския съвет в размери, съгласно Приложение № 2.

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При отсъствие на децата таксата по ал.1 не се заплаща за неприсъствените
дни, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското
заведение.“
3. В алинея 7 се заличава думата „постоянна“.
§ 6. Приложение № 2 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 24, ал. 1
Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги

Такси за детски ясли и детски градини
1.

За децата в яслени групи в ДГ

Пропорционална месечна такса (в зависимост от броя
посещения в месеца)

2.

Размер на ден
в лева
1,00

За две, три и четиригодишните деца в ДГ
и за петгодишните деца в ДГ до
постъпването им в подготвителна група

1,00

Пропорционална месечна такса (в зависимост от броя
посещения в месеца)

3.

За пет и шестгодишните деца в
подготвителна група в ДГ за дейностите
по
отглеждане
и
възпитание
в
задължителното
предучилищно
образование извън финансираните от
държавата
дейности(целодневна
подготвителна група)

1,00

Пропорционална месечна такса (в зависимост от броя
посещения в месеца)

Вид плащане 44 80 10

§ 7. Заличава следната административна услуга в Приложение № 3 към чл. 33:
Такси за технически услуги
№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА
УСЛУГАТА

Презаверяване на скица от
издаването на която са изтекли 6
10. месеца

ОБИКНОВЕНА
УСЛУГА

БЪРЗА УСЛУГА

срок

цена в
лева

срок

цена в
лева

3 дни

5,00

8 часа

10,00

ЕКСПРЕСНА
УСЛУГА
срок

§ 8. Заличава следните административни услуги в Приложение № 4 към чл. 36:

цена в
лева

Такси за административни услуги

№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА
УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА
УСЛУГА

БЪРЗА
УСЛУГА

ЕКСПРЕСНА
УСЛУГА

цена
цена в
срок
срок
в
срок
лева
лева
I. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
1

15
19
37

цена в
лева

2

Издаване на удостоверение за постоянен
адрес - за първи път
Издаване на удостоверение за настоящ
адрес за първи път
Предоставяне на данни по гражданската
регестрация на държавни органи и
институции

3

4

7часа

5,00

7часа

5,00

5 дни

0,00

5

6

7

8

3 дни

6,00

8 часа

8,00

3 дни

8,00

V. Административни услуги - Местни данъци и такси
3

8
9

Издаване на препис/удостоверение за
платен данък върху недвижими имоти и
такса битови отпадъци

Предоставяне на данъчна информация
Издаване на документи от значение за
признаване, упражняване или погасяване
на права или задължения по ЗМДТ

7 дни

4,00

7 дни

5,00

7 дни

5,00

§ 9. В Приложение № 5 към чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заличава следните административни услуги:

№ по
ред

Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет
ОБИКНОВЕН БЪРЗА
ЕКСПРЕСНА
А УСЛУГА УСЛУГА
УСЛУГА
НАИМЕНОВАНИЕ НА
цен
УСЛУГАТА
цена в сро а в
срок
срок цена в лева
лева
к лев
а

III. Административни услуги „Транспорт”

4

4.1.
4.2.

Издаване на пропуски за влизане в зони
и улиците, ограничени за движение на
пътни превозни средства (за месец):
за лек автомобил
за товарен автомобил

7 дни
10,00
20,00

IV. Административни услуги
"Селско стопанство и земеползване"
Регистрация на собственици на пчели и
2.
7 дни безплатно
пчелни семейства.
Издаване на удостоверение за вписване
в регистъра на лице, представили
3. разрешително за упражняване на
7 дни
8,00
частна ветеринарномедицинска
практика.
Заверка на анкетни формуляри към
анкетна карта за регистрация на
4
8 часа безплатно
земеделски производители в областна
дирекция“Земеделие“.
Промяна на предназначението на
Изчис
земеделските земи и включване в
лява се
6.
строителните граници на населените
по
места.
чл.45в

3 дни

10,00

V. Административни услуги
"Екология и зелена система"
6
6.1.
6.2.

Издаване на разрешение за
преместване на растителност:
За собственици на частни имоти, в
техния недвижим имот.
За преместване на общинска
декоративна растителност

7 дни

0,00

7 дни

По
Приложение
1 на
Наредба №
18 на ОбС
Завет
----------------

------ ------------------------------------------------ ----------

X. (изм. с Решение № 77/18.04.2016г., изм. и доп. с Решение № 232 по Протокол №21 от 18.08.2017г.)
Административно-технически услуги - устройство на територията, кадастър,
контрол на строителството
(отм. с Решение № 77/18.04.2016г.)

10.

Издаване на разрешение за
разкопаване на улични и тротоарни
настилки и вътрешно квартални
пространства (за строежи с влязло
в сила разрешение за строеж)

7 дни

35,00

15.

Приемане и удостоверяване
предаването на екзекутивна
документация
Освидетелстване на сгради и
издаване на заповед за премахване
/поправяне или заздравяване/ на
строежи, негодни за използване
или застрашени от самосрутване

14 дни

25,00

21.

7 дни

15,00

23.

26.

28.

Вписване в регистъра на
технически паспорт на строеж

3 дни

0,00

Издаване на разрешение за
ползване чрез експлоатация при
извършване на специално ползване
на пътища - на кв.м. за месец

7 дни

5,00

Одобряване на инвестиционен
проект за съдебна делба с ЕСУТ

7 дни

30,00

2. Вписва нови административни услуги, както следва:

№ по
ред

Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет
ОБИКНОВЕНА
БЪРЗА
ЕКСПРЕСНА
УСЛУГА
УСЛУГА
УСЛУГА
НАИМЕНОВАНИЕ НА
цен
УСЛУГАТА
цена в сро а в
срок
срок цена в лева
лева
к лев
а

II. Административни услуги „Търговия, туризъм”

7.

Издаване на сертификат за
инвестиция клас В по Закона за
насърчаване на инвестициите

5 дни след
влязло в
сила
решение на
Общинския
съвет Завет

безплат
но

III. Административни услуги „Транспорт”
Издаване на разрешение за
ползване на пътища за
12.
7 дни
20,00
дейности извън специално
ползване
X. (изм. с Решение № 77/18.04.2016г., изм. и доп. с Решение № 232 по Протокол №21 от 18.08.2017г.)
Административно-технически услуги - устройство на територията, кадастър,
контрол на строителството

39.

40.

Издаване на разрешение за
продължаване на
строителството по спрян
строеж

Разрешаване изработването на
план – извадка от подробен
устройствен план (ПУП)

14 дни

15,00

14 дни при
заповед на
кмета на
община Завет
или 30 дни
след влязло в
сила решение
на Общинския
съвет Завет

15,00

41.

Определяне на прилежаща
площ към сграда в режим на
етажна собственост и
предоставянето й на
съответната етажна
собственост за поддържане и
използване

14 дни

безпла
тно

3. Административна услуга в т. 1 „Заверка на молба-декларация за снабдяване с
нотариален акт по обстоятелствена проверка“ на Раздел VII. Други
административни услуги, да се чете „Обработване на заявление-декларация
за обстоятелствена проверка“
§ 10. Член 45в се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на
община Завет с изключение на параграфи 5 и 6 относно чл. 24 и Приложение № 2 към
чл. 24, ал. 1, които влизат в сила от 01 март 2019 г.

Вносител,
АХТЕР ВЕЛИЕВ
Кмет на Община

