ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Джебел

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Джебел, както следва:
§ 1. Чл. 25, ал. 4, т. 8 се отменя.
§ 2. В чл. 41, т. 13 от раздел V „Такси за административни услуги“ се
правят следните изменения:
Било:
13. Регистрация на домашни кучета - 5.00 лв.
Става:
1. Чл. 41, т. 13 За регистрация и притежаване на кучета се
заплащат такси, както следва:
А) Регистрация на домашни кучета - 5.00 лв.
Б) Такса за притежаване на куче – 5.00 лв.
В) Такса домашен любимец се заплаща ежегодно до 31 март на
текущата година или заедно с подаване на документите за регистрация, в
отдел “Местни данъци и такси” към Община Джебел.
Г) От заплащане на таксата за притежаване на куче – домашен
любимец, след представяне на съответните документи, са освободени
собствениците на:
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по
реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
§ 3. Чл. 41, т. 8 се изменя, както следва:
„Услуги във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници:
а/ Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници – еднократна такса – 100,00 лв.;
б/ Включване в списъка на превозните средства към удостоверението
за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко
конкретно превозно средство (таксата важи за едно МПС) – еднократна
такса – 10,00 лв.
в/ Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници –
годишна такса – 24,00 лв.
г/ Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова
дейност (таксата важи за едно МПС) – годишна такса– 14,00 лв.
д/ Ползване на местостоянка със срок на разрешението до 6 /шест/
месеца, но не по-късно от края на календарната година – еднократна такса
– 10,00 лв. Таксата важи за едно МПС.
е/ Ползване на местостояннка със срок на разрешението до 1 /една/
година, но не по-късно от края на календарната година – еднократна такса
– 20,00 лв. Таксата важи за едно МПС.
ж/ Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация и
разрешение за таксиметров превоз на пътници – еднократна такса – 10,00
лв.
з/ Отразяване на промени в удостоверението за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници – 100,00 лв.
§ 4. Създава се нова точка към ал.4 от чл. 25
Чл. 25, ал. 4, т. 11. За ползване на спортни обекти и съоръжения –
публична общинска собственост, както следва:
11.1. Градски стадион „Джебел“
 Ползване от спортни клубове за провеждане на официална
футболна среща от календара на БФС, както следва:
– За окръжна и „В” група – по 50 лв. на футболна среща;
– За „Б” група – по 100 лв. на футболна среща;
– За „А” група, купата на България и международни срещи – по
200 лв. на футболна среща;
 За провеждане на учебно-тренировъчна дейност от футболен
отбор – 100 лв. на ден;
 Ползване еднократно на футболния терен от граждани – по
3,00 лв. на човек за час;

 за деца до 18 г. и отбори с деца и ученици – не се дължи такса.
11.2. Спортни съоръжения, собственост на общината:
 Ползване от спортни клубове за провеждане на футболен турнир –
по 50,00 лв. за един ден на спортен клуб;
 Ползване от спортни клубове за провеждане на учебнотренировъчна дейност– по 100,00 лв. за един ден на спортен клуб;
 Ползване еднократно от граждани – по 1,00 лв. на човек за час.
 за деца до 18 г. и отбори с деца и ученици – не се дължи такса.

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел

