
 

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Исперих 

 

 

 

Във връзка с чл.26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК в 

30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на 

общината, Община  Исперих приема предложения и становища относно Проекта за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg , или в Центъра за 

административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” 

№ 70. 

 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Исперих  / наричана по-долу за краткост Наредбата/. 

 

 

1 Причини, които налагат приемането: 

 

Във връзка с настъпили изменения на Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ/,  отдел 

МДТ при Община Исперих извърши подробен преглед на Наредбата приета на основание 

чл.1, ал.2 от ЗМДТ, при който се установи несъответствие  между  двата нормативни акта. 

 

2. Целите, които се поставят: 

 

Синхронизиране на законовия и подзаконовия нормативен акт. 

 

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

уредба: 

 

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими финансови 

средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Пълно съответствие на Наредбата с действащото нормативно законодателство. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Предвид изложените мотиви, предложението за промяна на Наредбата е както следва:  



Чл. 40, ал. 1, т. 4  да се измени както следва:  Даренията за юридическите лица с 

нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с 

нестопанска цел,  със статут в обществена полза за получените и предоставените дарения; 

 

Чл. 41, ал.  4 да се измени както следва:  Декларация по ал.3 не се подава в случаите по 

чл. 36, ал.5 и 6 и чл.40, ал. 1,т.5,6,8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от 

юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза. 

. 

Чл. 49, ал. 3 да се измени както следва: Заплащането на данъка е условие за редовност 

при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се 

удостоверява  със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни 

превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, и: 

        а)  системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на  чл. 6а, или 

        б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 

общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината  документ. 

 

 

Поправка на чл. 62д, ал. 1  както следва:  Когато разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за 

текущата година се определя по следната формула: 

 

 

 ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , където 

                                                12 

                                               

 

      ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

 

      ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 

62б; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

  Поправка на чл. 62д, ал. 2 както следва:  Когато действието на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, 

от платения годишен данък се  възстановява недължимо внесената част, определена по 

следната формула: 

 

                                       ПГДТПП х  БМ 

      НВДТПП = ---------------------------------------- , където 

                                                12 

 



      

 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници 

за текущата година; 

 

     ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване  на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

 

 Да се отмени     ГЛАВА ТРЕТА  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ с последващите  чл. 63; чл. 64; 

чл. 65;  чл. 66;  чл. 67; чл. 68  и  чл. 69. 

 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 3.   Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 

местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № ………,  

по  протокол  № …….. от ……………….. год.  

 

 


