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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
по Протокол № 10 от 25-09-2014 г.

Относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово
С 13 гласа „за”, „против” – няма, „въздържал се” – няма, и
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

РЕШЕНИЕ № 430

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО
Приема изменение и допълнение в наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, както следва:
1. Глава втора, Раздел ІІІ – Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални
услуги, чл. 24(1), а именно както следва:
Ал. 6 – Такси за ученически столове:
Т. 4 се променя, като добива следния вид:
Ученици от ОУ „Васил Априлов“, с. Риш и ОУ „Христо Ботев“, с. Янково, които са на
целодневно обучение заплащат за обяд сума в размер на 2,00/два/лв.
Т. 5 се променя, като добива следния вид:
Учениците и учителите от ОУ „Васил Априлов“, с. Риш и ОУ „Христо Ботев“, с. Янково,
които ползват свободно ученическия стол заплащат за обяд сума в размер на 2,00/два/лв.
Цените на услугите са с включен ДДС.
2. ІІ. В глава трета чл. 41, ал. 8 – Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни
от общината на физически и юридически лица, а именно, както следва:
(8) Други услуги:
В т. 3 се променя цената на услугата с валяк, като добива следния вид:
Услуга с валяк – 150/сто и петдесет лева/ лв. на машиносмяна
Добавя се нова т. 6 в ал. 8 – Други услуги:
6. Ползване на фугорез – 20/двадесет лева/ лв. на час
Цените на услугите са без включен ДДС.
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