
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 248 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №32 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСК И СЪВЕТ –  СОПОТ, ПРОВЕДЕНО 

НА 29.07 .2010 г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

Относно: Промяна цените и таксите в Наредбата за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услугите 

 

 

           На основание чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1, т.1,2 и 3 от 

ЗМДТ и чл.11, ал.1, и ал.2 от действащата към настоящия момент Наредба за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община 

Сопот,  Общински съвет – Сопот 

РЕШИ: 
 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на действащата Наредба за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Сопот, 

със следните корекции: 

 

 &1. В чл.6 се прави следната промяна: 

Алинея 3 се отменя 

 

&2. В чл. 44. се правят следните промени: 

 т.1.  

- цифрата „10.00” се заменя с  „15.00”  

- цифрата „13.00” се заменя с  „18.00”  

- цифрата „24.00” се заменя с  „25.00”  

  т.2. цифрата „15.00” се заменя  с   „18.00” 

  т.3. цифрата   „5.00” се заменя  с    „8.00”  

  т.5. цифрата „14.00” се заменя  с  „44.00”  

  т.6. цифрата „30.00” се заменя  с  „60.00”  

  т.9.  

- цифрата „0.4%” се заменя с  „0.5%”. 

т.13. цифрата „15.00” се заменя с  „18.00” 

т.14. цифрата „30.00” се заменя с  „40.00”  

т.15. цифрата   „8.00” се заменя с  „15.00”  

т.16. цифрата „15.00” се заменя с  „18.00”  

т.17. цифрата „15.00” се заменя с  „18.00”  

т.18. цифрата   „6.00” се заменя с  „8. 00”  

т.19. цифрата „20.00” се заменя с  „30.00”  

т.22.  

  - цифрата „20.00” се заменя с „40.00”  

т.26. цифрата „15.00” се заменя с „18.00”  

 



т.27.  

- цифрата „2.00” се заменя с „3.00”  

- цифрата „0.50” се заменя с „0.60”  

т.30. цифрата „15.00” се заменя с „20.00”  

т.31. цифрата „15.00” се заменя с „18.00”  

           

& 3. В Чл.45. (1) се правят следните промени: 

  т.1. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”       

  т.2. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

  т.3. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

  т.4. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

  т.5. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

  т.6. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

  т.7. цифрата „1.50” се заменя с „4.00”  

  т.8. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

  т.9. цифрата „1.50” се заменя с „5.00”  

т.10. цифрата „1.50” се заменя с „5.00”  

т.11. цифрата „1,50” се заменя с „3.00”  

т.12. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

т.13. цифрата „3.00” се заменя с „5.00”   

т.14. се отменя 

т.15. се отменя  

т.16. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

т.17. цифрата „1.50” се заменя с „3.00” 

т.18. цифрата „1.50” се заменя с „3.00”  

т.19. цифрата „1.50” се заменя с „3.00” 

т.20. се отменя 

Създават се нови точки със следните текстове: 

т.21. Промяна на адресна регистрация – 3.00 лв. 

т.22. Приемане и обработване на преписка от чужбина за пресъставяне на акт за 

раждане, акт за сключване на граждански брак и акт за смърт, както и признаване на 

чуждестранни съдебни решения по КМЧП – 10 лв. 

 

Създава се нова алинея (2) със следния текст: 

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги: 

 т.1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал 

 т.2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал 

 т.3. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път 

 т.4. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство 

 т.5. Удостоверения и кореспонденция с  институции съгласно чл.7 от ЗГР 

 

&4. В чл. 47 се правят следните промени: 

(1) Думите „в Ритуална зала-Сопот” се заличават. 

(2) се отменя 

(3) се отменя 

 

&5. В Чл. 48 се правят следните промени: 

     (3) в края на текста се добавя: „ ...с включено ДДС”. 

 



 

 

&6.В чл.52 се правят следните промени: 

т.1. цифрата „6.00” се заменя с „15.00”  

т.2. цифрата „2.00” се заменя с „4.00” и се добавя „+ 0,10 лв. на страница” 

т.3. цифрата „10.00” се заменя с „18.00”  

т.5. цифрата „6.00” се заменя с  „8.00”  

т.7. цифрата „5.00” се заменя с  „8.00”  

т.9. цифрата „30.00” се заменя с „36.00”  и в края на текста:... „и не повече от 1000 

лв.(с ДДС)”. 

т.10. цифрата „5.00” се заменя с  „8.00” 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 12  

“За”             - 11 

“Против”   - 1 

“Въздържал се” – няма 
 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 Председател на ОбС.:……………….. 

    /В.Попов/         

                                            Вярно с оригинала: 

/печат/  

 


