
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 279 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ №43  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 27.01.2011 г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

 Относно: Промяна на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услугите в Община Сопот, приета с Решение №248 взето с 

протокол №32 от 29.07.2010г. 

 

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

местната администрация, ч.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси във 

връзка със Закон изменение и допълнение на Местните данъци и такси, (обн.ДВ 

бр.98 от 14.12.2010г.) след разглеждане на проекта за изменение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община 

Сопот, Общински съвет – Сопот 
 

 

РЕШИ: 

 

       Приема следните изменения и допълнения в Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот, както 

следва: 

       1. В чл.2, ал.1 т.8 се отменя. 

       2. В чл.15, ал.1 т.3 се изменя така: 

„3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на 

отпадъците”. 

       3. В чл.17 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 

юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим”. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 

на сто”. 

       4. Глава II Раздел IV Туристическа такса се отменя. 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби 

 

       § 9. Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 

2011г. 

Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размера на 

таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на 



абсолютната стойност от предходната година. 

 

      § 10.  Промените влизат в сила от 1 януари 2011г. 
 

 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15  

“За”             - 14 

“Против”   - няма 

“Въздържал се” – 1 
 
 

 

 
 

 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

        Председател на ОбС.:……………….. 

      /В.Попов/         

                                                Вярно с оригинала: 

    /печат/  


