
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ

№373

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №60 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА

25.01.2007г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ

ОТНОСНО: Приемането на план-сметка за приходите и разходите
за поддържане на чистотата , сметосъбирането и
сметоизвозването  на Община Сопот за 2007г. и определяне
размера на таксата

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с
вх.№5/11.01.07г. от Веселин Личев - Кмет на Община Сопот,
становището на  ПК “Бюджет и финанси”     и след станалите
разисквания

РЕШИ:

I. На основание чл.63, чл.66 и чл.67, ал.4 от ЗМДТ и чл. 15 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и услуги
на територията на Община Сопот определя и приема следните такси за
битови отпадъци за 2007 година съгласно Приложение № 1 и за:

1.Данъчни нежилищни имоти на предприятия вкл.и фирми на
еднолични търговци,подали декларации по чл.67, ал.1 и ал. 2 от ЗМДТ за
ползване брой и видове съдове

-сметосъбиране и сметоизвозване   - годишна такса за облагане

за съд тип "КУКА — 0.240м "158,00 лв. с честота на извозване един път
седмично

за съд тип "БОБЪР 1.1 м    819,00 лв. с честота на извозване два пъти
седмично

Във връзка с прилагането на ал.4 от ЗМДТ, освен горните такси се събира
и :



-такса за чистота на териториите за обществено ползване 4,4 на
хиляда върху данъчната оценка на имота.

2.Отдадени под наем за стопанска дейност общински имоти,терени
сергии, маси и други подобни , за които не е определена данъчна оценка на
имота, да се събира от наемателите допълнително към наема и такса за
битови отпадъци - 80 на хиляда от определения наем или такса които се
внасят в приход на местния бюджет по параграфа на такса за битови
отпадъци.

П.На основание на чл.66 ал.1 от ЗМДТ утвърждава План-сметка за
приходите и разходите за поддържане на чистотата,сметосъбирането и
сметоизвозването за 2007 год. съгласно Приложение № 2.

Ш.Задължава Кмета на Община Сопот да включи в бюджета на
Общината за 2007 год. на приход и на разход определените средства по План-
сметката.

ПРИЛОЖЕНИЕ :
1.   Справка за очакваните постъпления от такса за битови отпадъци за 2007 год.
2.   План-сметка за приходите и разходите за поддържане на чистотата

сметосъбирането и сметоизвозването за 2007 год.

Общ брой Общински съветници – 17
Присъствали - 15
Гласували     - 15
“За”             - 15
“Против”   - няма
“Въздържал се” - няма

Председател на Общ.С.:………………..
    /Хр.Цолев/

Зам.председател на Об.С…………….
         /Г.Шльомская/

Зам.председател на Об.С……………...
           /К.Цветков/

Вярно с оригинала:
/печат/


