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ОТНОСНО: обявяване на Проекти за изменения в наредби:

На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, ще бъдат предложени на Общински Съвет –Созопол следните
изменения в Наредби :

1. НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
(Приета с
РЕШЕНИЕ№ 522 от Протокол №24/26.03.2009, в сила от 01.04.2009 г.)

В раздел ІІ „Такса за ползване на пазари, тържища,панаири,тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение” , промяната предвижда в чл.26 да се
добави нова точка със следното съдържание:

„ 5. (Нова добавена с Решение№ ………/……….) За ползване на Общински терени
за монтиране на обекти
, единствено
с обслужваща функция в поземлени имоти, разположени извън строителните граници на
населените места- 1,80
лв на кв.м. на месец
.”

1/2

Проект за промени в наредби за такси и услуги, и обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2015 г.
Вторник, 10 Март 2015 17:04

1. НАРЕДБА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ
ИЛИ ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
(приета с решение
№242 на Общински съвет – Созопол от Протокол №15/12.11.2004 г. и е подпечатана с
печата на Общинския съвет; последно изменена с Решения №39/23.01.2008г.;
№858/33/29.04.2014г; )

В раздел ІІ „Видове преместваеми обекти и изисквания към тях”, промяната
предвижда в чл.2 да се добави нова алинея със следното съдържание:

„ (3) (Нова добавена с Решение№ ………/……….) За преместваеми обекти ,
единствено с обслужваща функция в поземлени имоти, разположени извън строителните
граници на населените места не се прилагат изискванията на ал.2.

За обекти с обслужваща функция се считат навеси, складове, селскостопански
леки обекти, съблекални, сезонни покрития, санитарни възли и др.подобни, и от които
обекти не се реализира търговска печалба или реклама с цел печалба.”
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