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Д О К Л А Д 

от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Първомай. 

 

Настоящият проект за Наредба, следва да се приеме на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 

и ал. 2, чл.17, ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 7, ал. 2, чл.8, чл.11, 

ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закон за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредбата:  

Със Заповед № РД-15-360/13.06.2022г. на Кмета на Община Първомай е 

назначена комисия, включваща в състава си служители от Общинска администрация – 

Първомай, имаща за задача изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Първомай, с цел актуализация на нормативната уредба в тази област и спазване на реда 

за приемане на нормативен акт, предвиден в Закона за нормативните актове.  

Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Първомай, е изготвен в съответствие с 

настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси и в 

изпълнение на Одитен доклад № 0500300720 за извършен одит за съответствие при 

управлението на публичните средства и дейности в Община Първомай за периода 

01.01.2018г. до 31.12.2019г. от Сметна палата. За да бъде избегната колизия между 

Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Първомай и 

Закона за местните данъци и такси, както и да се спазят препоръките дадени в Одитния 

доклад, се налага изменение и преработка на следните текстове: чл. 5, чл. 8, ал.4, чл. 12, 

чл. 21, чл. 40, чл. 44 и Приложение № 1 (Патентни дейности) от Наредбата.  

Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Първомай в съответствие с нормативни актове от по-висша степен, както и с новоприети 

такива, с цел задоволяване на обществените потребности и подобряване на работата по 

прилагането на наредбата, както и изпълнение на Одитен доклад №0500300720 за 
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извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в 

Община Първомай за периода 01.01.2018г. до 31.12.2019г. от Сметна палата.  

 Съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено 

от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и 

доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство 

на РБ. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Европейската харта за 

местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

Проектът е съобразен с изискванията на основния нормативен акт – ЗМДТ. 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) е 

извършена частична оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен 

акт. 

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 

което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата. На 

основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

проектът е публикуван на 20.06.2022г. за публично обсъждане на интернет страницата 

на Община Първомай. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да 

изразят мнение и да представят становище по така предложеният проект на 

нормативен акт в 30-дневен срок от публикуването му на сайта на общината.  

Справката по чл. 26, ал. 5 от ЗНА ще отразява постъпилите предложения и 

становища (ако има такива), като същите ще бъдат публикувани на интернет 

страницата на община Първомай и допълнително предоставени, на Общински съвет на 

община Първомай, от вносителя, преди вземане на решение. 

По пълно разяснение на предложените текстове в Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Първомай. 
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