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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 256 

 
ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 43 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2014  Г. 

 В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ 

 

  По Докладна записка с вх.№ 238/02.12.2014 г.  от Мариана Кацарова  – 

Председател на ОбС – Сопот. 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

община Сопот. 
 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на 

правомощията по 21, ал.1 т. 7 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, в), чл.8, ал.1 и ал.6 и 

чл.81 от ЗМДТ, приема следното:  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Приема „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

община Сопот” /приложение 1/,  в едно с мотивите към нея /приложение 2/.  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  
 

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот. 

2. Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот. 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се приема:  

 -  на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по 21, ал.1 т. 7 от ЗМСМА 

и чл.6, ал.1, в), чл.8, ал.1 и ал.6 и чл.81 от ЗМДТ;  

-  и като взе предвид изложените в мотивите на вносителя цели за постигане на по-

голяма справедливост, равнопоставеност между еднакви лица и дисциплина при 

определянето и администрирането на таксите за детски ясли и детски градини в община 

Сопот, както и реализиране на реална подкрепа на родители, осиновители или настойници в 

неравностойно положение, чрез разширяване на кръга от задължени лица, за които да се 

предвидят ползването на облекчения по отношение на заплащаните такси за детски ясли и 

детски градини; 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  16 
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 Гласували                - 16 

„За”                          - 16 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/ 

 

      

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

 

 

       Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


