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М О Т И В И 
към  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 № 374, взето с протокол № 60 от 

заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 25.01.2007 г. и изменяна и допълвана 8 

пъти към днешна дата.  

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

частта и за „Такса битови отпадъци” са няколко:  

1. По жалба на гражданин на общината до Константин Пенчев - омбудсман на Р 

България, в Общински съвет се получи негово писмо изх.№ 929-733/02.03.2012 г., наш вх.№ 

61/07.03.2012 г., в което, се изразява становище, че разпоредбата на чл.18, ал.1 от Наредбата е в 

противоречие със закона, тъй като неоснователно се въвежда разграничение при определяне на 

размера на таксата, в зависимост от това дали имотите са на граждани или предприятия и 

изключва възможността, за не жилищни имоти, собственост на физически лица да се даде 

възможност таксата да се определя и заплаща според количеството отпадък, чрез  деклариране 

на вид и количество на ползвани съдове. В същото писмо, на основание чл.19, ал.1, т.6 от 

Закона за омбудсмана ни препоръчва да отстраним от Наредбата незаконосъобразния текст. С 

настоящето предложение за изменение този недостатък на действащата към момента Наредба е 

отстранен.  

2. Цялостно  синхронизиране и прецизиране на Наредбата на община Сопот с 

действащите нормативни актове в частта на определянето и администриране на събираната от 

общината такса битови отпадъци. 

3.  Разписване на условия и подробна процедура за освобождаване от таксата в частта и 

за „сметосъбиране и сметоизвозване” и „обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други 

съоръжения”.  

4. Въвеждане на нова категория имоти, за които не се дължи заплащане на такса битови 

отпадъци: 

 – за имоти, които са публична държавна собственост и които не са отдадени под наем 

и/или не се използват за стопанска дейност,– такъв имот е имота на ПГ”Ген.Вл.Заимов” – Сопот 

за който до сега се дължеше и плащаше такса битови отпадъци, а такава такса не заплащаха 

другите две училища на територията на общината, по силата на действащия чл.21 ал.2. 

- за имоти, собственост на Българския червен кръст; 

- за имоти – църкви, манастири, параклиси и молитвени домове, собственост на законно 

регистрираните вероизповедания в Р България.  

Настоящето предложение, е израз на отношение и своеобразна подкрепа  към сферата на 

дейност, която се осъществява в тези имоти.  

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 таксата за битови отпадъци 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: 

- разширяване на кръга от задължени лица, които да имат възможност да заплащат такса 

битови отпадъци, според количеството – приоритетен принцип, прокламиран от ЗМДТ; 

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

недобросъвестни задължени лица, въпреки ползването на услугата; 


