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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

от 11.02.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е   № 39 

 
 

 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.1 и чл.9 от Закона за местни 

данъци и такси 
 

О Б Щ И Н С К И Я Т    С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 
 1.Приема наредба за определяне на размера на местните данъци /приложение/. 

  2.Измененя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца приета с 
Решение №226 по Протокол №41 от 06.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение 
№260 по Протокол №46 от 03.07.2003 г., Решение №25 от 03.02.204 г., Решение №44 по 
Протокол №8 от 17.03.2004 г., Решение №169 по Протокол №22 от 24.03.2005 г., 
Решение  №170 по Протокол №22 от 24.03.2005 г., и Решение №438 по Протокол №42 

от 21.12.2006 година на Общинския съвет Враца, както следва:  
 

1. В чл.6./1/ думата “граждани” се заменя с “лица”. 

    2.  Създава се ал.3  към чл.6 със следния текст: 
“Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за 

местни такси в размер до 30 000 лева и при условие, че разсрочване или отсрочване се 
иска до една година от датата на разрешението.” 

    3. Създава се ал.4 към чл.6 със следния текст: 
“Общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за 
местни такси над 30 000 лева или за срок, по-голям от една година” 

4. За обекти с временен статут, построени върху общински терени  се заплаща 
еднократен годишен размер за  на ТБО за квадратура застроена площ; /нов текст/ 

5. Чл.14 б /2/ се променя: 
“В декларацията се посочва вида  и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се 
използват през годината и периодичността на сметоизвозване”. 

6. Създава се нова ал.5 на чл.14б със следния текст: 
“ Информацията по чл.14б   се подава  от сектор “Екология” на Дирекция “МДТ” в срок 
до 31 декември”. 

7. Създава се нова ал.6 на чл.14б със следния текст: 
“При подадена декларация за определяне размера на ТБО според количеството 

отпадъци и периодичност на сметоизвозване  - облагането  се осъществява съгласно 

волеизявлението на собственика на имота /юл/фл/”. 

8. В чл.14 б /4/ в края на текста  се добавя следното: 
“и чл.15 а /3/”. 

9. Създава се нова точка 5 към  чл.15 а, ал.2 със следния текст: 
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“Условие за  освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма 
да се ползват през цялата година е същите да не са декларирани като “основно 
жилище” от нито един от съсобствениците /респ. ползвателите/. 

10. В чл.15 а /2/ се добавя текст: 
”сградите-паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел и не служи 

за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото 
семейство”. 

11. Текста на чл.18 /1/  от Наредбата придобива следната редакция : 
“Сроковете за погасяване на задълженията  за ТБО  съвпадат  със сроковете по чл.28 /1/ 

от ЗМДТ и следващите изменения”. 

 12. В чл.39 ал.1: 

*в позиция 93 се добавя текст:“и удостоверение за декларирани данни” 

*в позиция 94, колона 5 се вписва текст: ”експресна услуга /изпълнение в рамките на 
работния ден/-20 лв –за ф.л. и 40 лв.-за ЕТ и ю.л.” 

 13.Създава се нова точка 9 на чл.39, ал2: 

“  Заверката на техническото каре от данъчните декларации по чл.14 от ЗМДТ  се 
извършва служебно”. 

 14. Редакцията на  чл.15 а /3/ е:  
 “За имоти, които няма да се ползват през цялата година, се заплаща пълния 
размер на частта от таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване”.  

 15.Създава се нова ал.2 към чл.17: 

“Кметът на Общината определя начина за информиране на задължените лица за 
размера на дължимата такса битови отпадъци”. 

16. В чл. 20, ал.6 се правят следните изменения и допълнения: Таксите се 
определят, както следва: 
а) 1.1. За ползване на места за търговия с дребноразмерни и пакетирани 

промишлени стоки: 

 

  на ден І и ІІ зона - 2.00 лв./м2 

   ІІІ и ІV зона - 1.50 лв./м2
 

     V зона - 1.00 лв./м2
   

 

 на месец І и ІІ зона           - 50.00 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона - 40.00 лв./м2
 

     V зона  - 30.00 лв./м2 

 

 1.2. за ползване  на места за търговия с печатни произведения, арт 
изделия и лотарийни билети 

 

  на ден І и ІІ зона - 1.00 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона - 0.80 лв./м2
 

     V зона  - 0.50 лв./м2 

 

 на месец  І и ІІ зона - 25.00 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона - 20.00 лв./м2
 

     V зона  - 15.00 лв./м2 

 

1.3. За ползване на места за търговия с цветя, плодове и зеленчуци, пуканки и ядки 
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  на ден І и ІІ зона -              3.00 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона -2.00 лв./м2
 

     V зона  -  1.00 лв./м2 

 

 на месец  І и ІІ зона - 40.00 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона 30.00 лв./м2
 

     V зона  - 20.00 лв./м2 

1.4. за ползване на места за продажба на сладолед, закуски тип „Хот-дог”, варена и 

печена царевица 
 

 на месец  І и ІІ зона - 50.00 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона 40.00 лв./м2
 

     V зона  - 30.00 лв./м2 

 

 1.5. За разполагане маси, столове и витрини 

 

 на месец  І и ІІ зона - 5.00 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона -4.00 лв./м2
 

     V зона  - 3.00 лв./м2 

 

 2. За продажба с кола, впрегната с добитък 
 

  на ден  V зона  - 4.00 лв./м2
, 

 а в останалите зони не е разрешена продажба 
 3. „Не се разрешава продажба от лек автомобил, с изключение на пазар 

„Металург” - с такса на ден 10.00 лв./м2.
 

 4. „Не се разрешава продажба от товарен автомобил или ремарке, с изключение 
на пазар „Металург” – с такса на ден 20.00 лв./м2

 ” 

  5. За ползване на общински терен от таксиметрови автомобили – на месец по  
5.00 лв./м2

 за всяко МПС.  

6. Такса за издаване на разрешение за товаро-разтоварна дейност в ЦГЧ (ул. 
Екзарх Йосиф, бул. Втори юни, Крайречен булевард, ул. Васил Кънчов) на автомобили 

над 2.5 тона:  
    на година    - 50.00 лв./м2

 

 Зареждането се извършва по часови график: 
  Пролет – лято  - от 22.00 ч. до 06.00 ч. 
  Есен – зима -             от 20.00 ч. до 07.00 ч. 
 

б) За ползване на места и терени, върху които са организирани панаири, 

събори и празници се събира такса: 
                                 

 на ден І и ІІ зона                         - 4.00 лв./м2 

   ІІІ и ІV зона - 3.00 лв./м2
 

     V зона  - 2.00 лв./м2 

 

в) за ползване на места и терени, върху които са организирани панорами, 

стрелбища, моторни лодки и други атракциони, се събира такса: 
 

 на ден І и ІІ зона -                     0.80 лв./м2 

    ІІІ и ІV зона -0.50 лв./м2
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     V зона  - 0.40 лв./м2 

17.Създава се нова ал.8 към чл.20 със следния текст: 
                     

 “Информацията за пета зона се отнася за селата от общината”.
                          

18.Чл. 20 (7)  се изменя както следва: 
“Общински пазари и тържища Враца ЕООД събира общинските такси след издаване на 
разрешение от отдел „Управление на общинска собственост”, съобразено със схемата, 
одобрена от главния архитект.” 

 Контролът по изпълнение на раздел ІІ от Наредбата се осъществява от 
общинската администрация. 

19. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 
"Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 
 

Срок (дни) 

№ по 

ред 
Наим ен о в ани е  н а  у с л у г а т а  

о
б
и
к
н
о
в
ен
н
а

 

Б
ъ
р
за

 (
д
н
и

) 
Е
к
п
р
ес
н
а

 

(д
н
и

) 

 такса лв. 

 

 нова 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Издаване скица на поземлен имот  
от подробния устройствен план  

• за гр. Враца 
• за селата 

7 3 0,5  

10,00 

7,00 

За скици с 
обхват 
над 1дм2

 таксата 
се се увеличава с 
50% за всеки дм2

 

2 

                                                                         

Издаване на виза за проектиране 
• за гр. Враца 
• за селата 

14 - -  

 

20,00 

15,00 

 

3 
Презаверяване на скица, от издаването 
на която са изтекли 6 месеца 

3 1 -  3,00 
 

4 
Издаване на удостоверения за факти и 

обстоятелства по ТСУ 
14 7 3 10,00 

 

5 

Заверяване на преписи от документи и 

на копия от планове и документация 
към тях 

• формат А4 

• формат А3 – А0 

7 3 -  

 

3,00 

5,00 

 

6 

Издаване на разрешение за поставяне 
на временни съоръжения за търговия – 

маси, павилиони, кабини и др.  
7 - -  20,00 

 

7 

Издаване разрешение за строеж, 

основен ремонт и преустройство на 
съществуващи сгради и помещения в 
тях 

7 - - 

0,1% от стр.ст., но 

не по-малко от 

таблица 2 

По таблица 
приложение №2 

 

20.Изменя и допълва т.2 от чл.37 както следва: 
След “налице” текста се заличава и вместо него се записва текста:” за издаване на заповед 

по чл. 195 от ЗУТ”; 

21. Изменя и допълва чл. 39, ал.1 както следва: 
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 вид удостоверение и цена за 2008 г. обикновена         
за 2 ден 

бърза за 1 

ден  

експресна за 
4/6/ час 

3. За издаване на удостоверение , че не е 
съставен акт за смърт,раждане  

2.00 лв 4.00 лв. 6.00 лв 

7. За издаване на удостоверения за 

постоянен и настоящ адрес   
2.00 лв 4.00 лв. 6.00 лв 

 

             22.В ал.2 на чл. 41 навсякъде думата „Лицензии” се заменя с думата 
„Удостоверение” и се заличава думата “първоначална ”ведно с посочената срещу нея 
цифра. 
    23. Изменя ал.3 на чл.41 както следва: „Таксите се заплащат преди издаване на 
удостоверенията, а годишните такси – в срок до 31 януари”. 

               24. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения: 
Срок 

(дни) 

№ по 

ред 
Наим ен о в ани е  н а  у с л у г а т а  

о
б
и
к
н
о
в
ен
н
а

 

б
ъ
р
за

 

ек
п
р
ес
н
а

 
Размер на таксата, лв. 

нова 
Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Презаверка (промяна) на виза за 
проектиране 

7 3 - 10,00   

2 

 

Разрешение за строеж на ограда и 

строежи по чл.147, ал.1 от ЗУТ 
7 - - 

20,00, но не по- 

малко от 1лв/м1
 ограда 

  

3 

 

Разрешение за строеж по комплексен 

проект  за инвестиционна инициатива  
7 - - 

таксата по таблица 2,  

умножена с коеф.1,30 
По приложение №2  

 

4  

 

Допускане  на изменение на 
дворищно-регулационен план по 
съществуващи вътрешни граници (ПР) 

по § 8 ПР на ЗУТ 

14 - - 50,00  

5 

 

Допускане изменение на влязъл в сила 
ПУП (ПРЗ, ПР, ПЗ) за             

• физически лица   
• юридически лица                        

 *при разглеждане от ОЕСУТ (за 
общински имоти) 

14 

 

 

 

30 

- - 

 

 

100,00 

250,00 

 

 

  

6 

 

 

 

Одобряване на частично изменение на 
ПУП  

(ЧИПУП – ПР) по искане на 
заинтересованите  собственици по чл. 
15, ал.3 и чл.128, ал.3 от ЗУТ 

• физически лица 
• юридически лица      

 

 

30 

 

 

- - 

 

 

 

за имот  100,00 

за имот  200,00 

 

7  

 

Одобряване на инвестиционен проект, 
внесен  

30 - - 
  0,2% от стр. стойност, 

но не по-малко от 
По приложение №1 
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без комплексен доклад от фирма – 

консултант, 
   с оценка от ОЕСУТ по т. 75  

таблица 1 

8 

Разрешение за изработване на 
комплексен проект 
 за инвестиционна инициатива 

• физически лица 
• юридически лица      

14 7 - 

 

 

 25,00 

 50,00 

 

9 
Одобряване на комплексен проект 
 за инвестиционна инициатива 

30 - - 

Таксата по т. 6  

+ таксата по таблица 1, 

умножена с коеф.1,30  

 

По приложение №1 

10 

 

Съгласуване на идеен инвестиционен 

проект 
          ( отпада делението по категории 

- 

•  за строеж V категория  

•  за строеж ІV и по-висока 

категория ) 

 

30 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

  0,2% от стр.ст., но не 
по-малко от таблица 1 

  

По приложение №1 

11 

 

Разрешение за прокопаване на улични 

и  

тротоарни настилки, озеленени площи 

и вътрешноквартални пространства 

7 - - 
5,00 + депозит 
от 10,00лв/ м2

 

Депозитът се  
връща, след като  
възстанови  

настилката  

12  

 

Акт за узаконяване на незаконно 
изграден 

строеж по § 184 от ПЗР на ЗУТ 

7 - - 

  0,3% от стр.ст., но не 
 по-малко от таблица 2 

      в троен размер      

По приложение №2 

13 

 

Съгласуване на инвестиционен проект 
– заснемане за узаконяване по §184 от 
ЗУТ 

30 - - 
  0,2% от стр.ст., но не 
по-малко от таблица 1 

По приложение №1 

14 

 

Презаверяване на разрешение за 
строеж при условията на чл.153, ал. 3 

и 4 от ЗУТ 

7 - - 
50% от таксата по  

чл. 36, т.7 
 

 

 

15 

 

Отразяване със забележка в 

разрешение за строеж на изменение 
в одобрения проект по  

чл. 154, ал.5 от ЗУТ 

 

 

 

 

7 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

50% от таксата по  

чл. 36, т.7 

По приложение №1 

16.1 

 

16.2 

 

Попълване на приложение към 

данъчна декларация. 
Вписване на нов документ за 

собственост в имотния регистър на 

населено място 

1 0,5 - 1,00  

17 

Удостоверение за отстояние на 
игрална зала до  
основни и средни учебни заведения и 

казарми по  
чл.41,ал.2, чл.51,ал.3 и чл.59,ал.7 от 
Закона за хазарта 

14 7 .  100,00  
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18.1 

 

 

 

 

 

18.2 

18.3 

нова 

Разрешение за временно ползване на 
тротоари, площади, улични платна и 

др. Общински терени за разполагане 
на строителни материали: 

  За град Враца: 
• Първа зона 

• Втора зона 

• Трета зона 

• Четвърта зона 

  За селата 
 

  За ремонтни работи без 
разрешение за строеж 

3 - - 

 

 

 

 

5,00 

4,00 

3,00 

1,00 

0,50 

 

50% от т.18.1 и 18.2 

Размерът на  
таксата е за 
м2

/ месец 

 

 

 

 

 

 

 

 за м2
/15 дни 

19 
Оценка на поземлен имот по реда на  
глава VII от ППЗДС 

7 3 -  10,00  

20 

Оценка на поземлен имот по реда на 
Наредбата за условията и реда за 
установяване на текущи  

пазарни цени на земеделските земи 

14 7 4 10,00 

Територии по  
ЗСПЗЗ, 

касаещи § 4 

21 

Издаване на заповед за покарване на  
временни пътища по чл.190, ал.6 от 
ЗУТ 

30 14 -  20,00  

22 

 

Издаване на заповед за установяване 
право на преминаване през чужд имот 
за определен срок  
по чл.192, ал.2 от ЗУТ  

30 14 -  20,00  

23 

Издаване на заповед за осигуряване на 
свободен достъп в недвижим имот за 
извършване на разрешени или 

предписани проучвателни,  

проектни, строителни,монтажни, 

контролни  

и други видове работи по чл.194, ал.1 

от ЗУТ 

14 7 -  20,00  

24 

 

Издаване на заповед за прокарване на 
отклонения 
от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура през 
чужди поземлени имоти  

по чл.193, ал.3 от ЗУТ 

30 14 -  20,00  

25 

Издаване на оценки и определяне 
размера на обезщетение по чл. 210 от 
ЗУТ 

30 14 - 20,00  

26 

Удостоверение за търпимост на 
изградени  

строежи по § 16, ал.1 от ПР ЗУТ   

7 - - 10,00  

27 

 

Протокол за завършване на сграда в 
груб строеж по чл.181, ал.2 от ЗУТ     

7 - -  20,00  
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28 
Удостоверение за идентичност на 
поземлен имот 

7 - -  10,00  

29 

Удостоверение за налични обособени 

дялове (части) от имот по одобрен 

инвестиционен проект 
7 - -  10,00  

30 

Издаване на копие от документи и 

чертежи, съхранявани в техническия 
архив 

• Формат А4 

• Формат А3 – А0 

14 7 - 

 

 

за лист  3,00 

   за чертеж 7,00 

 

61 

За право на преминаване през 
терени, публична общинска 

собственост, по чл.193 от ЗУТ  

14   15 лв./м2
  

63 

 

Съгласуване и одобряване на 
инвестиционен  

проект по чл. 143 от ЗУТ с доклад от 
фирма –  

консултант. 

7 - - 
0,2% от стр.ст., но не 
по-малко от таблица 1 

По приложение №1 

64 

 

Съгласуване и одобряване на 
инвестиционен проект по чл.144 от 
ЗУТ с доклад от фирма - консултант, 
по който се издава разрешение за 
строеж  

7 - - 
0,2% от стр.ст., но не 
по-малко от таблица 1 

По приложение №1 

65  

 

Одобряване на инвестиционен проект 
– заснемане  
за възстановяване на изгубени проекти 

по  
чл. 145, ал. 5 от ЗУТ 

7 - - 
0,2% от стр.ст. но не 

по-малко от таблица 1 
По приложение №1 

  

66.1 

нова 

 

66.2 

 

Присъствие на служител при 

откриване на строителна площадка 

на обект и заверка на протокол 

образец 2 

Проверка при достигнато ниво 
фундаменти и съот-ветствието на 
строежа с издадените строителни 

книжа и ПУП, съгласно чл. 159, ал.3 

от ЗУТ 

7 3 - 

20,00 

 

 

20,00 

 

67 

изменен 

Удостоверение за предаване на 
екзекутивна документация по чл.175, 

ал.5 от ЗУТ и чл. 52, ал.5 от ЗКИР  

7 - -  10,00  

68 

Становище на главния архитект 
относно приемането на  завършен 

строеж от I, II и III категория 
7 - - 20,00  

69 

Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на строеж  от IV 

категория 
14 - -  400,00  

70 

Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на строеж  от V 

категория 
14 - -  250,00  
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71 

Удостоверение за ползване на строеж  

от VI категория, по чл. 56 или чл. 151 

от ЗУТ 

14 - -  50,00  

72 
Запознаване с проект за ПУП,  

обявен по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ 
1 - - 0,00  

73 

Констативен акт за незаконно 
строителство  
по § 184, ал. 3 от ЗУТ 

30 - -  50,00  

74 
Удостоверение и скица по чл. 13 от 
ППЗСПЗЗ  

30 - -  20,00  

75 

Оценка за съответствието чрез 
приемане от ОЕСУТ, съгласно 
чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ 

30 - - 90,00  

77 

 

 

 

 

 

 

Одобряване на частично изменение на 
ПУП -  ПРЗ, ПЗ, РУП по чл. 128, ал.3 

от ЗУТ 

  За жилищно строителство 
• физически лица 
• юридически лица      

  За  нежилищно строителство 
• физически лица 
• юридически лица      

30 - - 

 

 

 

15,00/имот 
15,00/имот 

 

25,00/имот 
50,00/имот 

 

 

78 

 

Заверка за влязло в сила разрешение за 
строеж. Присъствие на служител по 
чл.223, ал.2 от ЗУТ при откриване на 
строителна площадка, линия и ниво по 

чл.157, ал.2 от ЗУТ 

7 - - 20,00  

79 

Удостоверения за характеристиките  
(категория) на земеделска земя  
на имот във Врачански лозя 

14 - -  10,00  

…… …………………………………………………..     

 

Изменя и допълва чл. 51, ал. 1 

 

53.  Заявление за припознаване на дете  
 

 3.00 лв. 

57. Заверяване на заявления за постоянен и настоящ адрес      
- 

 2.00 лв.     

91. Признаване на чуждестранно решение   20.00 лв. 
92. Копия от актове по гражданско състояние  2.00 лв. 
93. Пълен препис от актове за раждане и брак  4.00 лв.  
94. Заявление по чл.76 от ЗГР   4.00 лв 

 

Таблица 1 към  т. 7, 9, 10, 13, 14, 15 , 63, 64 и 65:  Такси за одобряване на инвестиционни проекти 

 

Приложение №1 

                                     ЗОНА 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

І-ва зона 
лв./ м2

 РЗП 

ІІ-ра зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІІ-та зона 
лв./ м2

 РЗП 

ІV-та зона 
лв./ м2

 РЗП 

Села, 
извънселищни 

територии 
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Многофамилни жилищни 

сгради 
6,00 4,75 3,50 2,25 1,00 

Сгради за обществено 
обслужване 

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 

Производствени сгради 4,00 3,25 2,50 1,75 1,00 

Еднофамилни жилищни сгради 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 

Линейни строежи – за 1 м1
  1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

Приложение №2 

Таблица 2 към  чл. 36, т.7  и чл.51, т.3 и 12:  Такси за издаване на разрешение за строеж 

 

                                     ЗОНА 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

І-ва зона 
лв./ м2

 РЗП 

ІІ-ра зона 
лв./ м2 РЗП 

ІІІ-та зона 
лв./ м2

 РЗП 

ІV-та зона 
лв./ м2

 РЗП 

Села, 
извънселищни 

територии 

Многофамилни жилищни 

сгради 
6,00 4,75 3,50 2,25 1,00 

Сгради за обществено 
обслужване 

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 

Производствени сгради 4,00 3,25 2,50 1,75 1,00 

Еднофамилни жилищни 

сгради 
3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 

Линейни строежи – за 1 м1
  1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

 25. Заличава се текста на чл.51 /1/ позиция 16 и позиция 36 от глава ІІІ – 

“Определяне на цени на нерегламентирани със закон услуги и права” от Наредбата. 
26. На чл. 51 (1), т.  47 – текста е: „За издаване заверен препис на удостоверения 

и разрешения за търговска дейност”, като отпада текста „лиценз”. 

27.В чл.52,ал.2 след думата “определени” се добавя текста“със заповед”. 

28.В чл.53 се правят следните промени: 

-в ал.1- “ГПК” се заменя с “ДОПК” 

-в ал.2- “ЗАП” се заменя с “АПК”  

-в ал.3- “ЗАП” се заменя с “ДОПК” 

-в ал.4 се прави следното изменение: След думата “събират” текста се заличава и 

вместо него се записва “ от АДВ”. 

2.1. в т. 4 – за обекти с временен статут, по действащ Подробен 

градоустройствен план, построени върху общински терени се заплаща еднократен 

годишен размер на ТБО за квадратурата за строена площ – комисията предава: „т. 4 да 
стане 14 б ал. 6 – За обекти с временен статут, построени върху общински терени се 
заплаща еднократен годишен размер на ТБО за квадратурата застроена площ в размер 2 

лв./м2
. 

2.2. Т. 51 (1) позиция 16, позиция 36 и позиция 89 от глава ІІІ – „Определяне на 
цени на нерегламентирани със закон услуги и права от Наредбата”. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                   

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 
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