
 
 

Решение № 338 
Протокол №43 от 31.01.2011г. на Общински съвет Струмяни 

 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА  с 9 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС 

реши 
 

Общински съвет Струмяни реши: 
ІV.Общински съвет Струмяни прави следните промени  в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Струмяни, както следва: 

В чл. 19 (8) придобива следния вид: 
Такса за битови отпадъци за общински и други имоти, използвани за търговски цели 
2,00лв./кв.м. 

   
 

Решение № 339 
 

Протокол №43 от 31.01.2011г. на Общински съвет Струмяни 
 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА с 9 – за, против – 0, възд.се – 0 , ОбС ,реши 
 

Общински съвет Струмяни реши: 
І. Общински съвет Струмяни променя Наредбата за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Струмяни, както следва: 
Чл.7(4) Не се облагат с данък недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 

включително – се заличава. 
Чл.11(1) се променя така: Срокът за плащане на данъка върху недвижимите имоти 

се променя  от четири на две равни вноски: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на 
годината, за която е дължим. 

(2) се променя така: На предлатилите от 01 март до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто.  

Чл.46(1) се променя така :Срокът за плащане на данъка за превозни средства се 
променя  от четири на две равни вноски: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на 
годината, за която е дължим. На предлатилите от 01 март до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто.  

Чл.52(1) т.2 се променя така: Физическите лица, включително едноличните 
търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида 
патентна дейност от посочените в т. 1- 36 на Приложение № 4, заплащат патентния данък 
само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на 
повече от три дейностти облекчението не се прилага.  
 
 


