
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 35  

По протокол № 6 от 28.05.2020г. 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Никола Козлево, приета с Решение № 29 по Протокол № 2 от 28.02.2008г. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 9 във връзка с чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за местните 

данъци и такси, при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77, и чл. 79 от АПК, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 2 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Никола 

Козлево, приета с Решение № 29 по Протокол № 2 от 28.02.2008г., както следва: 

В глава втора, раздел І „такса битови отпадъци“, чл. 19 се създава нова ал. 

4 със следния текст: 

 Чл. 19 (4) „При възникнало извънредно положение, обявено с акт на държавен 

орган отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови 

отпадъци за цялата годна.“ 

2. Създава нов § 25 със следния текст: 

§ 25. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №  35 по Протокол 

№ 6 от 28.05.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на 

влизане в сила на Решението“ 

 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Никола Козлево допуска 

предварително изпълнение на решението поради защита на важни обществени 

интереси. 

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов          „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                            „за“ 

Красимира Райкова Колева -                   „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                         „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 28.05.2020г. Протокол № 6, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                    /Нурай Ферудин Реджеб/ 
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