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М О Т И В И 
към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на местните данъци в 

Община Сопот 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Сопот. 

Настоящата наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на 

Община Сопот регламентира промяната на размера на данъка върху недвижимите имоти, 

данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин, данъка върху 

превозните средства, туристическия данък и данъка върху таксиметровия превоз на 

пътници. Изброените данъци представляват публични вземания и са основен приход в 

общинския бюджет.  

Предложените промени в размера на посочените данъци се налага от 

необходимостта за посрещането на задължения натрупани в предходни периоди, за 

поддръжката на активи, подобряване на инфраструктурата и свързаното с това необходимо 

собствено участие по европейски проекти и програми.  

Друга причина за внасянето на настоящата наредба е необходимостта за 

актуализирането й в съответствие с измененията в Закона за местните данъци и такси – 

създаден е нов Раздел VIII – „Данък върху таксиметров превоз на пътници“. Промяната е 

обнародвана в Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г. 

 

2.  Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община 

Сопот 

Целта която се поставя с приемането на настоящата наредба е повишаване на 

приходите от местни данъци в Община Сопот,  което ще допринесе за посрещането на 

текущите плащания по натрупаните в предходни периоди задължения, ще осигури 

необходимото съфинансиране за участие по европейски проекти и програми и ще създаде 

възможност за инвестиции в инфраструктурата в Община Сопот, както и за придобиване и 

поддържане на наличните активи. 

Повишението в ставката на туристическия данък ще увеличи наличните средства за 

подпомагане на туризма в Община Сопот. 

В абсолютно изражение приходите от данък върху недвижимите имоти ще се 

увеличават с 183 245 лв. Приходите от данък върху превозните средства се очаква да 

намалее с 5 254 лв. Увеличението на прихода от данък при придобиване на имущества по 

дарения и възмезден начин се очаква да е в размер 13 341 лв. При туристическия данък се 

очаква приход с 770 лв. повече. 

Общо в следствие от промяната в размера на местните данъци се очаква приход от 

192 102 лв. повече в сравнение с предходния период  

 

3. За прякото приложение на измененията не се изискват допълнителни 

финансови и/или други средства, различни от разходваните до този момент.  
 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Сопот са:  

 по-голям размер на приходите от местни данъци; 

 по-голяма гъвкавост при разходване на местните приходи; 

 отразяване на промените в Закона за местните данъци и такси; 

 повишаване на събираемостта при принудително изпълнение. 
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5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, 
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства 
на целите, поставени с предлагания правилник. 

Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
размера на местните данъци в Община Сопот е следствие от промяна в българското 
законодателство с оглед синхронизация с това на Европейския съюз. 

Член 3 от Европейската харта за местното самоуправление (ЕХМС) гласи: Понятие 
за местно самоуправление 1. Под местно самоуправление се разбира правото и реалната 
възможност за местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на 
тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от обществените 
дела. А съгласно Член 4 Обхват на местното самоуправление 1. Основните правомощия на 
органите на местно самоуправление се определят от Конституцията или от закона. 
Независимо от това, тази разпоредба не е пречка за предоставянето на органите на местно 
самоуправление на правомощия за специфични цели в съответствие със закона. 

 
 
Във връзка с тези разпоредби на ЕХМС и транспонираните в националното 

законодателство Директиви на ЕС се приема и Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот, която е подзаконов нормативен 
акт и нейните норми не противоречат на норми от по-висока степен в националната и 
наднационалната нормативна йерархия. 

 

 

 


