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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№258 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №42 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

10.11.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СОПОТ 

 
 

ОТНОСНО:  Изменение  и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услугите  приета с решение №97 на 
Общински съвет Сопот 

 
 

 
  
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка  от 

Веселин Личев – Кмет на Община Сопот, становището на П.К.- АПВ и 
след станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
 

1. В чл.10 ал.2 със следното съдържание: 
“Местните такси и приходите от представените права и услуги се 
събират от Общинска администрация”. 
2. В чл.15 нова алинея 2 
“План – сметката се приема от Общинския съвет до 20 Ноември на 
предходната година. 
3Чл.18 придобива следният вид: 
(1)Когато таксата се определя според количеството на битовите 
отпадъци,предприятията и едноличните търговци за не жилищните си 
имоти подават декларация в данъчна служба – Община Сопот до 30 
ноември на предходната година.За придобитите след това имоти 
декларация се подава в 30 – дневен срок от датата на придобиването им. 
(2)В декларацията се посочват вида и броя  на съдовете за изхвърляне 
на битови отпадъци,които ще се използват през годината,съобразно 
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одобрената  от Общински съвет в план сметката честота на извозване на 
битовите отпадъци. 
(3)Когато лицето не е подало декларация в срок, размера на таксата се 
определя върху данъчната оценка на имота. 

      4. В чл.20 се прави корекция в ал.1 
“Сметосъбиране и сметоизвозване – за имотите , които не се обслужват; за 
имотите които няма да се ползват през цялата година и в подадена 
декларация за това в данъчна служба – Сопот от собственика или 
ползвателя до края на предходната година” 
 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16 
Гласували     - 16 
“За”             - 15 
“Против”   - няма 
“Въздържал се” - 1 

 
 
Председател на Общ.С.:……………….. 

    /Хр.Цолев/         
 
Зам.председател на Об.С……………. 

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

           /К.Цветков/                             
 
 
 Вярно с оригинала: 

/печат/  


