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       Приложение 2 

      към Решение № 256, взето с поименно гласуване 

      с протокол № 43 от заседание на ОбС – Сопот, 

      проведено на 22.12.2014 г. 

 

 

М О Т И В И 
към проекта на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот 

 

 

Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услугите в община Сопот  е приета с решение № 176, взето с протокол № 28 от 

заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 19.12.2013 г.   

Причините, поради които внасям настоящето предложение за изменение на Наредбата в частта 

и за „ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други 

общински социални услуги” са няколко:  

1. През едногодишния период на действие на тези такси в община Сопот, не 

еднократно към мен като общински съветник са се обръщали родители, осиновители или 

настойници в неравностойно положение, които са възразявали срещу отпаднали текстове за 

ползване на облекчения по отношение на размера на таксите за отделни групи. В подкрепа на 

тези техни възражения се присъединиха и директорите на детските заведения в община Сопот с 

нарочно писмо до мен с вх.№ В-223/17.11.2014 г. 

2. Въвеждане на нови категории /групи/ от лица в неравностойно положение, които 

да се освободят и/или да плащат в намален размер тези такси от хора, предмет на 

предложението за изменение на Наредбата, е израз на отношение и своеобразна подкрепа  към 

тези хора.  

3. Разширяването на условията, пък на които трябва да отговарят други групи, за 

които е предвидено освобождаване от такси, е условие за отчитане на реалната невъзможност за 

заплащане на таксите. 

Целите, които се поставят с настоящето изменение са: законосъобразност, постигане на 

по-голяма справедливост, равнопоставеност между еднакви лица и дисциплина при 

определянето и администрирането на таксите за детски ясли и детски градини в община 

Сопот. 

За прякото приложение на измененията не се изискват допълнителни финансови и/или 

други средства, различни от разходваните до този момент.  

От прилагането на изменения на Наредбата се очаква да се постигнат следните 

резултати: 

- реална подкрепа на родители, осиновители или настойници в неравностойно 

положение, чрез разширяване на кръга от задължени лица, за които да се предвидят ползването 

на облекчения по отношение на заплащаните такси за детски ясли и детски градини; 

- намаляване на  възможността за опити да се избегне заплащането на таксата от 

недобросъвестни задължени лица, въпреки ползването на услугата и/или отпадане на 

обстоятелства, които са водили до облекчения; 

 

 


