
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №44 

По протокол № 5 от 30.03.2017г. 

 

Относно промяна на Наредба №2  приета с Решение № 2 по Протокол №1 на 

Общински съвет Никола Козлево, проведено на 06.03.2003 година. 

На основание чл.21, ал.2 ЗМСМА във връзка с чл.1 ал.2 от ЗМДТ 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отменя чл.2 ал.4 от Наредба №2 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево. 

2. Отменя чл.4 ал.1, т.4 и т.5 Наредба №2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Никола Козлево; 

3. Променя размерът на глобите в чл.43 от Наредба №2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Никола Козлево, а именно: 

Бивш текст на чл.43 Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до 

намаляване или освобождаване от такса, цена на услуга или права, предоставяни от 

общината се наказва с глоба от 10 лв. до 500 лв., а юридическите лица и едноличните 

търговци с имуществена санкция в размер от 20 до 1000 лв. 

Нов текст на чл.43  

ал.1 Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса, цена на услуга или права, предоставяни от общината се 

наказва с глоба от 10 лв. до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци с 

имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. 

ал.2 Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

 

От общо гласували 11, по именно : 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

 

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

на 30.03.2017г. Протокол № 5, т.9 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

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

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 
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