ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СМОЛЯН
ПРОЕКТ - НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН.

§ 1. Чл. 25(2),т.1 се изменя така:
- На ден -0,50 ст.
- На месец – 10 лв.
§ 2. Чл. 25(2),т.2 се изменя така:
На ден -0,30 ст.
На месец – 5 лв.
§ 3. Чл. 25(7) се отменя.
§ 4. Чл. 26(2),т.2 се изменя така:
- В гр. Смолян I зона – 4 лв./кв.м.
- В гр. Смолян II зона – 3 лв./кв.м.
- В останалите населени места -2 лв./кв.м.
§ 5. В чл.26(5) се допълва така:
- На ден – 0,50 ст.
- На месец – 10 лв.
§ 6. Чл.26(9) се изменя така:
а/ първа зона – обхваща следните райони в гр. Смолян:
- Централна градска част: бул. България – от автогарата в кв. Смолян до
началото на ул. Родопи, ул. Хан Пресиян, ул. Първи май
- Ул. Родопи до началото на ул. Коста Аврамиков, от пресечката с ул.
Наталия до кръстовището на Кооперативния съюз, както и района на
самото кръстовище
- Пешеходната зона около бившата Стоматология
- Площадните пространства в града
§ 7. В Приложение № 2, точка 23 се изменя така:

23.

Издаване на разрешително за 20 лв.
търговия на открито по раздел II от
Наредбата

необлагаеми
сделки каса
№1

448007

§ 8. В Приложение № 2, точка 24 се изменя така:
23. Временно разрешително за търговия
на открито за срок не повече от 15
дни::
20 лв.
- време за събори, панаири и други
масови мероприятия
10 лв.

необлагаеми 448007
сделки каса
№1

§ 9. В Приложение № 2, точка 36 се изменя така:

необлагаема 444200
36. За отдавани под наем на земеделски
земи, общинска собственост, за
сделка
стопанска година, както следва:
- ниви
20лв./дка
- ливади
7лв./дка
6лв./дка
мери/ пасища

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН.
С настоящия проект се правят изменения свързани с промяна на таксите,
които се събират за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади, улични платна и терени с друго предназначение, както и
промени за отдаване под наем на общински земеделски земи.

С оглед препращането към наредбата, подлежаща на настоящето
изменение и с оглед на това, че Раздел II от наредбата, уреждаща
обществените отношения, свързани с осъществяването на търговска
дейност и влошеното финансово състояние на населението в Община
Смолян се предлага да се приемат настоящите изменения и допълнения с
цел да не се създаде „вакуум” при прилагането на подзаконовите
нормативни актове .
Промените в § 9 относно цените за отдаване под наем на общинските
земеделски земи се променят съгласно:
-Заповед № РД46-41/11.02.2011 година на Министъра на земеделието и
храните, издадена на основание чл. 24а, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, чл. 47е и чл. 47б, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
- Заповед № РД09-116/21.02.2011 година на Министъра на земеделието и
храните, издадена на основание чл. 25, ал.4 от Закона за администрацията
и чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

