
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
Административно процесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на жителите на 
Община Първомай в регламентирания 30-дневен срок, считано от 13.12.2018 година за 
обсъждане, представяне на становища, предложения, мнения и възражения по проекта на 
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Първомай. 

Становища, предложения, мнения и възражения могат да бъдат предоставяни в 
общинска администрация – Първомай  или на e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към 
проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва: 

МОТИВИ: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
Административно процесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на жителите на 
Община Първомай в регламентирания 30-дневен срок, считано от 13.12.2018 г. година за 
разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения по проект 
на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Първомай. 

1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:  

Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Първомай е 
приета от Общински съвет Първомай на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и 
такси (ЗМДТ) и чл.21, ал.1, т.7, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА). Цитираната Наредба е подзаконов нормативен акт, който 
регламентира обществените отношения в Община Първомай по отношение на принудителното, 
невъзвръщаемо и безвъзмездно плащане, наложено едностранно и по общ ред от Държавата, 
респективно от Общините.  

Към настоящия момент, причина налагаща изменението и допълнението е стремежът на 
Община Първомай да унифицира разпоредбите на постановения подзаконов нормативен акт с 
разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, както и да обезпечи приходната част на 
бюджета на Община Първомай. Основен източник на приходи в бюджетите на общините са 
приходите от данък недвижими имоти, данък придобиване на имущества по дарение и по 
възмезден начин и данък върху превозните средства и другите данъци и такси, регламентирани 
в ЗМДТ. Чрез постъпленията от посочените данъци биха могли да се финансират обекти от 
местно значение свързани с устройството и развитието на територията на населените места от 
общината – ремонт и изграждане на улици, тротоари, поддръжка на зелени площи, кътове и 
зони за отдих, почистване на речни корита, дерета, канали и други свързани с 
благоустрояването и комуналните дейности.  

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 след приемането на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. в ДВ, бр.98 от 
2018г. в сила от 01.01.2019 г.). Въведените със ЗИД на ЗМДТ, промени са насочени към 
намаляване на административната тежест в процедурите по определяне на местните данъци, 
както и към подобряване контрола и събираемостта им от страна на общините. Освен 



промените, които касаят оперативната работа на общинските приходни звена, е важно да бъдат 
отчетени и следните нови моменти:  

1. Условията за ползване на отстъпка за основно жилище са уредени по-детайлно, като в  
случай, че се установи деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията не се 
прилагат и данъкът, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата.  

2. Друга основна промяна е въвеждането на нова формула за изчисляване размера на 
данъка върху превозните средства, която обединява имуществен и екологичен компонент, 
както и уеднаквява подхода за облагане на пътните превозни средства с технически допустима 
максимална маса до 3,5 тона. Законодателят е предвидил срок за Общинските съвети до 
31.01.2019 г. да определят размерите на данъка върху превозните средства, като в противен 
случай, за 2019 г. данъкът ще се определя съгласно минималните размери на данъците и 
коригиращите коефициенти, определени в чл.55, ал.1 от ЗМДТ.  

С оглед на това и с цел съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси 
е необходимо да се направят съответните изменения и допълнения в Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Първомай.  

2. Цели, които се поставят:  

Важна цел на изменението е осигуряването на съответствие между Наредбата за 
определянето на местните данъци на територията на община Първомай и Закона за местни 
данъци и такси към настоящият момент, намаляване на административната тежест в 
процедурите по определяне на местните данъци, както към подобряване контрола и 
събираемостта им от страна на Общината.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:  

Очакваните резултати от изменението на Наредбата за определянето на местните данъци 
на територията на община Първомай са от една страна - издаване на подзаконов нормативен 
акт, уреждащ съобразно ЗМДТ, обществените отношения свързани с местните данъци, а от 
друга - сформиране на увеличаване на собствените приходи на Общината и възможност за 
финансиране от страна на  

Община Първомай в устройството и развитието на територията на общината и на 
населените места в нея, благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; 
опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 
поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието 
на спорта, отдиха и туризма.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

Предлаганото изменение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на 
община Първомай е в съответствие със Закона за местните данъци и такси и е разработено в 
съответствие с Европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление 
и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

Приложение: проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Първомай. 


