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Приложение 1 

 
Решение № 103,  взето с  поименно гласуване с протокол  № 16 

  от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 15.12.2016  г. 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот 
 

§1. В чл.2 ал.1 се правят следните изменения: 

1. в т.3 точката и запетаята се заменят със запетая и се добавя следния текст: 

„в т.ч. и за дейности по отглеждане и възпитание в задължителното 

предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън 

финансираните от държавата дейности;“ 

2. създава се нова т.4. със следния текст: 

„за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се 

осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;“ 

3. досегашните точки 4,5,6 и 7 стават съответно 5,6,7,и 8. 
 

§2. В чл. 5 се правят следните допълнения: 

1. създава нова ал.3 със следния текст: 

„(3) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да 

съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, 

включително необходимите материално-технически разходи и всички административни 

разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед тяхната 

квалификация и разходвано работно време.“ 

2. създава нова ал.4 със следния текст: 

„(4) Административните разходи по ал.3 не могат да надвишават 20 на сто от 

размера на таксата.“  
 

§ 3. В чл.15, ал.2 израза „15 декември“ се заменя с израза „31 декември“. 

§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения: 

1. в ал. 2 изразът: „данъчната оценка на имота, определена по реда на чл.20 и 

чл.21 от ЗМДТ" се заменя с израза: „основа, определена от Общински съвет - Сопот"; 

2. в ал. 3 първо тире изразът: „данъчната оценка на имота, определена по реда 

на чл.20 и чл.21 от ЗМДТ" се заменя с израза: „основа, определена от Общински съвет 

- Сопот"; 

3. в ал. 3 второ тире изразът: „данъчната оценка на имота, определена по реда на 

чл.20 и чл.21 от ЗМДТ" се заменя с израза: „основа, определена от Общински съвет - 

Сопот"; 

4. в ал. 4 изразът: „данъчната оценка на имота, определена по реда на чл.20 и 

чл.21 от ЗМДТ" се заменя с израза: „основа, определена от Общински съвет - Сопот"; 

 5. в ал. 6 изразът: „ данъчната оценка на имота, определена по реда на чл.20 и 

чл.21 от ЗМДТ" се заменя с израза: „основа, определена от Общински съвет - Сопот"; 
 

 

 § 5. В ал. 3 на чл.18 изразът: „данъчната оценка на имота" се заменя с израза: 

„основа, определена от Общински съвет - Сопот"; 
 

 § 6. В чл.21 се правят следните изменения: 

1. тиретата се заменят, съответно с т.1, т.2 и т.3; 

2. в т.3  /старо трето тире/ точката се заменя със запетая и се добавя следния 

текст: 
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„ заедно с поземлените имоти, върху които са построени и при условие, че 

имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна 

дейност.“ 
 

§ 7. Настоящето изменение и допълнение е прието с Решение № 103, взето с 

поименно гласуване с протокол № 16 от заседание на ОбС – Сопот, проведено на 

15.12.2016 г. и влиза в сила от 01.01.2017 г., с изключение на: 

1. § 3., който влиза в сила от деня на приемането на настоящата наредба; 

2. § 4. и § 5., които влизат в сила от 01.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


