ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 2/
прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 518
гр. Левски, 29.05. 2014 г.
относно: Изменения и допълнения в Наредба № 6 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги

На основание 21, ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. Прави допълнения в Глава втора „Местни такси”, Раздел
втори„ Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари,
площади, улични платна и терени с друго предназначение” от
Наредба № 6 за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги, както следва:
Приема се нова т.14, с подточки 14.1 и 14.2 към чл. 22 със
следния текст: т.14 „За временно използване на части от тротоари,
улични платна или други обществени площи като строителни
площадки в изпълнение на чл.23, ал.1 от Наредба № 1 за опазване
и поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда, се
събира такса на кв.м за месец/или преизчислена за част от месеца/
както следва:
т.14.1 в град Левски – 0,30 лв.
т.14.2 в селата на общината – 0,20 лв.
2. Глава втора „Местни такси”, Раздел втори„Такса за ползване
на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и
терени с друго предназначение”, чл. 25 без промяна в текста се
променя в чл. 25, ал. 1. Създава се нова алинея 2 с текст: „
Страничните ползвания, добити от други общински територии извън

общински горски фонд се разрешават от общината, като в случаите
на ползване на общински орехи кандидатите подават заявление в
срок до 31 август :
т. 1. Когато кандидатите за ползване на общински орехи са
повече от един, квотите се разпределят по равно;
т. 2. такса за ползване на плод орех – 5,00 лв./бр. дърво;
т. 3. Такса за издаване на разрешение за странични ползвания
от други общински територии, добити от други общински територии
извън общински горски фонд – 1 екз. – 2,50 лв.
3. Прави изменения в Глава Втора, Раздел четвърти „Такси за
технически услуги”, чл. 33, т.17 и т.18
В т. 17 текста „ Разрешение за извозване на земни маси – 30
лв.” се заменя с текста: „За издаване на разрешение за депониране
на земни маси по реда на Наредба № 11 за управление на
дейностите по отпадъците на територията на Община Левски – 1
екз. 2 лв.”
В т. 18 текста „Разрешение да извозване на строителни
отпадъци – 30 лв.” се заменя с текст: „За издаване на разрешение
за депониране на неопасни отпадъци – разрешени за депониране
на общинско депо по реда на Наредба № 11 за управление на
дейностите по отпадъците на територията на Община Левски - 1
екз. 5 лв.”
4. Прави допълнения в Глава Втора, Раздел четвърти „ Такси
за технически услуги” към чл. 41 създава нова алинея 4 с текст:
„Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от
земи, гори, води и водни обекти, общинска собственост – 1 екз. 2,50
лв.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 17 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 2.
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