
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 130

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №14 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  29.01.2009г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно Изменение и допълнение на  Наредба за определяне на
размера на местните данъци  на Община Сопот

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка   с
вх.№2/12.01.09г. от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот
 становището  на ПК “АПВ ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация  и  чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и
§ 17 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси / ДВ 105/09.12.2008 г./  Общински съвет Сопот  прави следните
изменения и допълнения в Наредбата за размера на местните данъци и такси
в Община Сопот, приета от Общински съвет-Сопот с решение № 28 взето с
протокол № 5 от 21.02.2008 г. считано от 01.01.2009 г.

1.В чл. 8, ал. 4 числото "1680" се заменя с "2520".

2. В чл. 17, ал. 1 т. 4 се изменя така:
"Сградите на Българския червен кръст и на организациите на

Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския
съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство;".

3. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
"2. имуществото, завещано на държавата и общините;";
б) създава се т. 2а:
"2а. имуществото, завещано на Българския червен кръст,

законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и
другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на
организациите с нестопанска цел, определени за извършване на
дейност в частна полза;".



2. Създава се ал. 4:
"(4) Алинея 1, т. 2а се прилага и когато имуществото се наследява

от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на
Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този
случай е при условие, че лицето представи официален документ,
удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от
компетентния орган на съответната държава, както и неговия
легализиран превод на български език."

4. В чл.  39,  ал.  3  думите "внесени в страната като нови" се
заменят с "които не са регистрирани за движение в страната".

5. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) буква "б" се изменя така:
"б) образователните, културните и научните организации на

бюджетна издръжка, както и специализираните институции за
предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални
грижи за деца;";

бб) създава се буква "е":
"е) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните

заведения.";
б)  в т.  2  думите "на български граждани" се заменят с "на

граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство".

2. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат

и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица,
установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето
представи официален документ, удостоверяващ статута или
качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен
от компетентния орган на съответната държава, както и неговия
легализиран превод на български език.

(4)  Освобождаването по ал.  1,  т.  2  е при условие,  че лицето
представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е
направено за лечение или за технически помощни средства за хора с
увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи
съответното заболяване."



   6. В чл. 51, ал. 1 т. 4 се изменя така:
"4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена

работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.
см и с мощност до 117,64 kW."

7.  В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
"(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно

патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 2, дължат данък
само за дейността по т. 3 от приложение № 2."

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

8. Създава нов § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на
Наредбата за размера на местните данъци и такси в Община Сопот със
следния текст:

„За 2009 г. размера на местните данъци се определя в срок до 31
януари 2009 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните
данъци, за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците,
предвидени в закона.”

9. Създава нов § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на
Наредбата за размера на местните данъци и такси в Община Сопот със
следния текст:

„До определяне на размера на местните данъци за 2009 г. от
общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1
и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата
се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци,
предвидени в закона.”

10. Създава нов § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на
Наредбата за размера на местните данъци и такси в Община Сопот със
следния текст:

(1) За 2009 г. първата вноска по чл. 24, ал. 1 се внася в срок от 1
март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави
отстъпка 5 на сто.

11. Досегашните § 7 и § 8 стават съответно § 10 и § 11
12. Създава нов § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на

Наредбата за размера на местните данъци и такси в Община Сопот със
следния текст:
„ В изпълнение на разпоредбата на § 17 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси / ДВ 105/09.12.2008 г./  Общински



съвет Сопот определя за 2009 г.данъка върху недвижимите имоти, данъка
върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по дарение и по
възмезден начин в размери действали за предходната 2008 г.”

13. т.12 от §1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за размера
на местните данъци и такси в Община Сопот,  се отменя.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 16
“За”             -13
“Против”   - 2
“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/


