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       Приложение 2 

      към Решение № 272, взето с поименно гласуване 

      с протокол № 46 от заседание на ОбС – Сопот, 

      проведено на 26.02.2015 г. 

 

 

 

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

Община Сопот  
 

Сега действащата Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот  е 

приета с решение № 28, взето с протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Сопот, 

проведено на 21.02.2008 г. изменяна и допълвана.  

Основните причини, поради които се приемат настоящето предложение за изменение на 

Наредбата са:  

1. Отразяване в Наредбата на Община Сопот на извършените промени с Закон за 

изменение и допълнение в Закон за местните данъци и такси обн. в ДВ бр. 105 от 19 декември 

2014 г.  

2. Осигуряване на възможност за подаване на данъчните декларации по Закона за 

местните данъци и такси по електронен път по реда на Данъчно-осигурителен процесуален 

кодекс.  

3. Хармонизиране със законовото изискване – Общините да предоставят ежедневна 

информация по електронен път на Министерството на финансите. 

4. Поставяне на изискването за съобщаване на дължимият данък за недвижимите 

имоти и такса за битови отпадъци до 1 март на същата година. 

5. Промяна на срока за плащане на данък за недвижимите имоти и такса за битови 

отпадъци, като се премахва изричното изискване плащанията да започват от 1 март на текущата 

година и се удължава до 31 октомври. 

6. Отразяване на промяната в Закона за местните данъци и такси, според която 

данъка за пътните превозни средства се определя въз основа на регистъра, поддържан от 

Министерството на вътрешните работи. 

7. Уреждане на реда за предоставяне на данните на Община Сопот от 

Министерството на вътрешните работи. 

8. Определяне на случаите, в които декларациите за притежаваните пътни превозни 

средства се подават в Община Сопот. 

9. Добавяне освобождаването от данък на електрическите мотоциклети и мотопеди. 

Целта, която се поставя с настоящето изменение е хармонизация с извършените 

промени в Закона на местните данъци и такси. 

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:  

- облагане с данък на всички превозни средства, регистрани за движение по 

републиканската пътна мрежа, чиито собственици са с постоянен адрес в Община Сопот. 

- улесняване на данъчно задължените лица с отпадане на необходимостта от 

декларирането на придобитите превозни средства два пъти- пред Министерството на 

вътрешните работи и пред общината. 

 

 


