
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 199 

 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №23  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ, 

ПРОВЕДЕНО НА 25.11 .2009г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

Относно: Приемането на план-сметка за приходите и разходите за 

поддържане на чистотата, сметосъбирането и 

сметоизвозването на Община Сопот за 2010г. и определяне 

размера на таксата за битови отпадъци 

 

Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка с 

вх.№70/02.11.09г .от Веселин Личев – Кмет на Община Сопот 

становището на ПК “УТ”, “БиФ”, “АПВ” и след станалите 

разисквания  

 

РЕШИ: 

 
І.На основание чл.63, 66 и чл.67 от ЗМДТ и чл.15 от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Сопот определя следните такси за битови отпадъци за 2010 година: 
 

 
А. За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници на гр.Сопот 

в размер на 3,2 на хиляда от данъчната оценка: 

      а/сметосъбиране и сметоизвозване                                                   3,0 на хиляда 

    б/обезвреждане на битови отпадъци в депо 

 или други съоръжения                                                                                   0,1 на хиляда 

      в/за чистота на териториите за обществено ползване                      0,1 на хиляда 

 

Б. За жилищни и вилни имоти на граждани извън регулационни граници – 

гр.Сопот в размер на 0,1 на хиляда от данъчната оценка: 

    а/ за чистота на териториите за обществено ползване                    0,1 на хиляда 

 

В.За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници за които е 

подадена декларация по чл. 20 ал. 1 от Наредбата за ОАМТЦУ – гр.Сопот в размер на 

0,1 на хиляда от данъчната оценка: 

    а/ за чистота на териториите за обществено ползване                    0,1 на хиляда 

 

Г.За жилищни и вилни имоти на граждани в регулационни граници – село Анево 

в размер на 6,0 на хиляда от данъчната оценка: 

     а/сметосъбиране и сметоизвозване                                                    5,8 на хиляда 



     б/обезвреждане на битови отпадъци в депо 

 или други съоръжения                                                                                   0,1 на хиляда 

    в/за чистота на териториите за обществено ползване                              0,1 на хиляда 

 

  Д.За жилищни и вилни имоти на граждани извън регулационни граници – село 

Анево в размер на 0,1 на хиляда от данъчната оценка: 

    а/ за чистота на териториите за обществено ползване                     0,1 на хиляда 

 

Е.За нежилищни сгради на граждани в регулационни граници на населените 

места в Община Сопот в размер на 12,0 на хиляда от данъчната оценка: 

    а/сметосъбиране и сметоизвозване                                                    7,0 на хиляда 

    б/обезвреждане на битови отпадъци в депо 

      или други съоръжения                                                                              2,5 на хиляда 

     в/за чистота на териториите за обществено ползване                     2,5 на хиляда 

 

Ж.За нежилищни имоти на граждани извънрегулационни граници на населените 

места  в размер на 2,5 на хиляда от данъчната  оценка:        

а/ за чистота на териториите за обществено ползване                     2,5 на хиляда 

 

З.За жилищни и вилни имоти  на юридически лица и еднолични  търговци в 

регулационните  граници град Сопот  в размер на 3,2 на хиляда от данъчната  оценка:        

     a/сметосъбиране и сметоизвозване                                                   3,0 на хиляда 

     б/обезвреждане на битови отпадъци в депо 

или други съоръжения                                                                                    0,1 на хиляда 

     в/за чистота на териториите за обществено ползване                      0,1 на хиляда 

   И.За жилищни и вилни имоти, собственост на юридически лица и еднолични 

търговци в  извънрегулационни граници на населените места в размер на 0,1 на хиляда 

от данъчната оценка: 

        а/за чистота на териториите за обществено ползване                      0,1 на хиляда 

 

  Й.За жилищни и вилни имоти, собственост на юридически лица  и еднолични 

търговци в регулационните граници – село Анево в размер на 6,0 на хиляда от 

данъчната  оценка:                                                                                                                                  

     а/сметосъбиране и сметоизвозване                                                  5,5 на хиляда 

     б/обезвреждане на битови отпадъци в депо 

 или други съоръжения                                                                                  0,4 на хиляда 

     в/за чистота на териториите за обществено ползване                     0,1 на хиляда 

 

К. За нежилищни имоти, собственост на юридически лица и еднолични 

търговци, подали декларации по чл.67, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ за ползване брой и 

видове съдове, се заплаща:  

- за сметосъбиране и сметоизвозване с честота един път седмично и 

обезвреждане на битови отпадъци в депо или други съоръжения  - годишна такса за 

облагане: 

за съд тип „КУКА – 0.240 м
3”  

- 267,00 лв. 

за съд тип „БОБЪР – 1.100 м
3”  

- 1228,00 лв.; 

 

 -   за еднократно допълнително сметоизвозване по заявка, такса за облагане:  

за съд тип „КУКА – 0.240 м
3”  

- 5.20 лв. 

за съд тип „БОБЪР – 1.100 м
3”  

- 23.60 лв.; 

 



- такса за чистота на териториите за обществено ползване – 4.00 на 

хиляда върху отчетната стойност на имота. 
 

Л. За ползваните общински терени и площи, върху които са поставени 

преместваеми съоръжения да се събира към съответните такси за ползване на терените 

и площите цена на услуга за почистване – 80 на хиляда от съответната такса за 

ползване съгласно раздел ІІ на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на Община Сопот. Постъпилите приходи се внасят в 

приход на общинския бюджет по параграф 27-07 “Такса за битови отпадъци”.   

 

М.За предоставени под наем и за безвъзмездно ползване общински нежилищни 

имоти таксата се заплаща от общината за сметка на наемателя съответно ползвателя в 

размер на 12,0 на хиляда от данъчната оценка:                                                                                                                 

     а/сметосъбиране и сметоизвозване                                                6,3 на хиляда                                                            

     б/обезвреждане на битови отпадъци в депо 

или други съоръжения                                                                                 1,7 на хиляда 

     в/за чистота на териториите за обществено ползване                   4,0 на хиляда 

 

Н.За нежилищни имоти собственост на юридически лица и еднолични 

търговци,неподали декларации по чл.67, ал.1 и ал. 2 от ЗМДТ в размер на 12,0 на 

хиляда от отчетна стойност на имота: 

     а/сметосъбиране и сметоизвозване                                                6,3 на хиляда 

     б/обезвреждане на битови отпадъци в депо  

или други съоръжения                                                                                 1,7 на хиляда 

    в/за чистота на териториите за обществено ползване                   4,0 на хиляда 

 

О. За нежилищни имоти собственост на юридически лица и еднолични 

търговци,подали декларации по чл.20, ал.1 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сопот в размер на 

4,0 на хиляда от отчетна стойност на имота: 

                  

       а/ за чистота на териториите за обществено ползване                 4,0 на хиляда 

 

 

 

 

ІІ. На база рекапитулацията на очакваните постъпления от такса битови 

отпадъци  и одобрените по предходната точка такси за битови отпадъци, приема 

изготвеното приложение № 1”Очаквани постъпления от такса битови отпадъци 

на Община Сопот за 2010 г.”, което е неразделна част от настоящето решение. 

 

 

 

 

 

ІІІ. На основание чл.66 от ЗМДТ приема План-сметка за приходите и 

разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на 

Община Сопот за 2010 г, оформена като Приложение № 2”План-сметка за 

приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и 

сметоизвозването на Община Сопот за 2010 г.”,  която е неразделна част от 

настоящето решение, и в която:  



- приходите са заложени от рекапитулацията на очакваните постъпления по 

видове услуги, съгласно Приложение № 1; 

- разходите са разпределени по видове услуги и е постигнат баланс с приходите. 

За средствата предвидени за сметосъбиране и сметоизвозване сумата по разхода 

съвпада със сумата по прихода, която се очаква да се събере, а останалите приходи от 

обезвреждане на битови отпадъци в депа и за чистота на териториите за обществено 

ползване са разпределени по разхода на план – сметката /Приложение № 2/ необходими 

за да се поддържа чистотата на Община Сопот. 

 

ІV. Възлага на Кмета да включи в Бюджета на Община Сопот за 2010 год. 

на приход и на разход определените средства по План-сметката. 
 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15 

“За”             -12 

“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/  

 


