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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 57

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  22.05.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно : Допълнения и актуализиране на  такси и цени на услугите  в
Наредбата за определянето и администрирането на местни
такси и цени на услуги.

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх. №30/15.04.08г.
становището  на ПК “АПВ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

На основание чл.21, ал.1, т.7 на ЗМСМА, Общински съвет Сопот
приема предложените допълнения и  изменения в Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на услугите както следва:

Раздел ІІ
Чл.22 ал. (9) т.1. За издаване на разрешение за ползване на търговска площ
на открито по ал.1, се заплаща такса в размер на 5.00 лв.

  т.2. Лице с намалена възможност за социална адаптация с над
71% се освобождава от  заплащане, като към съответното заявление се
прилага Решение от ТЕЛК /копие/.

Раздел ІІІ
Чл.27 ал.(2) т.2 Такса  за посещаемост – 1.50 лв. на ден.
Чл.30 ал.(1)  Такса за посещаемост на дете в подготвителна група,
включено в националната програма за по-пълно обхващане  на учениците в
задължителната училищна  възраст – 1.20 лв.

Раздел VІ
Чл.44. т.1. За издаване  на скица:

- за един имот – 10.00 лв.
- от два до четири имота – 13.00 лв.
-  за пет и повече имота – 24.00 лв.

            2. За издаване на скица-виза – 15.00 лв.
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  4. За проверка на котите по искане на инвеститора по чл.159 от
ЗУТ-10.00 лв. за всяка проверена кота.

  5. За допускане за изработване на ПУП – 14.00 лв.
      За комплексен проект – 18.00 лв.
  8. За одобряване на идейни проекти – 0.25 лв. на кв. м. разгърната

площ.
  9. За одобряване на работни и технически проекти:

- площни обекти – 0.50 лв. на кв.м. РЗП
- линейни обекти – 0.4% от строителната стойност

 11.За издаване на разрешение за строеж – 18.00 лв.
 12.За издаване на разрешение за строеж на обекти и съоръжения по

чл.147 от ЗУТ – огради с височина до 2.20 м., второстепенни или други
постройки на допълващото застрояване, външно боядисване на сгради и
др. – 12.00 лв.

          13. За издаване на разрешение за поставяне на обекти по чл.56
от ЗУТ – 15.00 лв.

 15. За издаване на удостоверение за факти  и обстоятелства по УТ –
8.00 лв.

 17. За издаване на удостоверение за представена екзекутивна
документация по чл.175 от ЗУТ – 15.00 лв.

  18. За издаване на удостоверение за идентичност на имота–6.00 лв.
  19. За издаване на удостоверение и скица по чл.13 ал.4,5, и 6 от

ЗСПЗЗ – 20.00 лв.
  20. За разглеждане от ЕСУТ на инвестиционни проекти, преписки

за изменения на подробни устройствени планове и други – 36.00 лв.
  21. За удостоверение за ползване  на строежи по параграф 6 от

Наредба №2 по ЗУТ – 18.00 лв.
  22. За удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи,

както следва:
- гаражи – 20.00 лв.
- строежи V категория – 80.00 лв.
- строежи ІV категория – 140.00 лв.

  23. За становище на Гл. архитект за разрешаване ползването на
строежи и/или удостоверение за търпимост на строежите съгласно
параграф 16 (1)  от ЗУТ – 18.00 лв.

  26. За издаване на удостоверения за поставяне на РИЕ по Наредбата
за реда условията за осъществяване и контрол на рекламната дейност и
разполагане на информационно-указателни табели и обяви на територията
на Община Сопот – 15.00 лв.

 28. За одобрение на комплексен инвестиционен проект – 0.60 лв. на
кв. м. РЗП.

  31. За издаване на становище, необходимо за държавно приемане
на обект във връзка с влиянието върху околната среда – 15.00 лв.
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  32. За издаване на виза за проектиране по чл.140, ал.1 от  ЗУТ  за
узаконяване на вече започнат строеж – 100.00 лв.

  33. За издаване на акт за узаконяване на строеж по чл.224 от ЗУТ се
заплаща такса в десетократен размер от таксата по чл.44 т.9.

Раздел ІХ
Чл.48 ал.(2) Изкопаване на гробове:

- Изкопаване на нов гроб – 20.00 лв.
- Изкопаване на стар гроб – 37.00 лв.
- Изваждане и обеззаразяване на кости – 7.00 лв.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 16
“За”             -14
“Против”   - 2
“Въздържал се” – няма

Зам.председател на Об.С……………...
 /И.Дончев/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/


