
 
МОТИВИ 

 
 

Към проекта за изменение и допълнение на Наредба за определянето определяне размера 
на местните данъци на територията на община Септември. 

(Съгласно чл.26, ал. 2, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове) 
 
 
1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на 
подзаконовия нормативен акт: 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Септември е приета от Общински съвет – Септември.  
В изпълнение на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с 
измененията и допълненията в Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), обнародвани в 
Държавен вестник бр. 97/06.12.2016г. и влизащи в сила от 01.01.2017г. е наложително да 
се направи актуализация на настоящата Наредба, с цел да се приведе в съответствие с 
разпоредбите на нормативните изисквания. 
Тази възможност се предоставя съгласно ЗМДТ и не е включена в текстовете на Наредбата 
за определяне размера на местните данъци на територията на община Септември.  
Промените се налагат от обнародвания в ДВ бр. 97 от 06.12.2016г. Закон за изменение и 
допълнение на Закон за местните данъци и такси. 
Фактическите основания за предложените допълнения и изменения са привеждането на 
нормативната база, на Община Септември в съответствие Закон за местните данъци и 
такси и с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата и Закон за 
местните данъци и такси.  
Предвид на гореизложеното смятам, че промяната на Наредбата е наложителна. 
 
2. Цели които се поставят: 
Целите ми като вносител на този проект са: 
- актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Септември, както и нейното синхронизиране и прецизиране, с настъпилите 
промени в Закон за местните данъци и такси; 
- възможност за по-голям контрол при събиране на данъците по Закона за местните данъци 
и такси.  
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Проектът за изменение Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Септември не изисква нови финансови или други средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са: 
- облекчаване на данъкоплатците при попълване на данъчните декларации по ЗМДТ . 
- повишаване на приходите в бюджета на Общината. 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за 
прилагане на отделни разпоредби на ЗМДТ, поради което, съответствието й с правото на 
Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочения Закон с правото на 
Европейския съюз. 



 
В 30 дневен срок от публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Септември на 
интернет страницата на община Септември заинтересованите лица могат да 
представят своите предложения и становища на е-mail: municipality@septemvri.org  
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                                                                                                    ПРОЕКТ! 
 
 

                                                                                                                             
За изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Септември: 
 
 

 
В чл. 8,  се правят следните изменения и допълнения: 
Допълва се алинея 4 
„(4) (изменена и допълнена с решение №……г., Протокол №…) При концесия данъчно 
задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е 
собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено 
вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.” 
 
 
В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 23: 
“§ 23. (нов, с решение №……г., Протокол №…) Промените в наредбата влизат в сила с  
Решение № …… от ………….г. , взето с Протокол №…………… на ОБС гр.Септември. 
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