РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно:.приемане на Наредба за изменение на Наредба №3 за местните данъци
такси и цени на услуги, извършвани от общинска администрация в Община Ценово.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с усъвременяването на Наредба №3 за местните данъци, такси и цените
на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово е необходима
нейната периодична актуализация. На настоящия етап трябва да бъде променена Наредба
№3 в частта, която регламентира ползването на тротоари, площадки, улични платна и
други терени, извън пазарни терени, за търговска дейност на открито, включително за
разполагане на маси, столове, витрини и други средства, като предложените завишения се
отнасят за чл. 69 от наредбата и са както следва:
а/ на ден – от 1.00 лв./м² на 2.00 лв./м²
б/ на месец – от 20.00 лв. на 30.00 лв.
Воден от горното и на основание чл. 56, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам, следния проект за
РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 79, от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал 3
от Закона за нормативните актове, чл. 3, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Ценово
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредба №3 за местните данъци, такси и цените
на услуги, извършвани от общинската администрация.

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел: 08122/ 25-10, факс: 20-02,
e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

§1. ГЛАВА ОСМА. ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА,
ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПАНАИРИ, ТЕРЕНИ С ДРУГО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ
В чл. 69, т. а/ и т. б/ се променя текста и той придобива следния вид:
а/ на ден – 2.00 лв./м²
б/ на месец – 30.00 лв./м²

д-р Петър Петров
Кмет на Община Ценово

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66
тел: 08122/ 25-10, факс: 20-02
e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

2

