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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Нови пазар 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предлагам да бъде приета Наредба за изменение на Наредба за определяне на 

местните данъци на територията на Община Нови пазар, подари следните мотиви: 

 

 Съобразно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ „Общинският съвет определя с наредба размера на 

данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон“. 

Законодателят е предоставил на общинските съвети сами да определят собствените си 

приходи, което е част от процеса на финансова децентрализация на общините. 

Установяването и събирането на местните приходи се осъществява от служители на 

общинска администрация, с правомощия на орган по приходите.  Наредбата за определяне 

и администриране на местните данъци на територията на Община Нови пазар е претърпяла 

изменения от влизането и в сила, които включват промени, както в размера на местните 

данъци, така и промяна на текстове, наложени от изменения в ЗМДТ. 

Един от основните приходоизточници в бюджета на общината е данък върху 

недвижимите имоти. Декларираните недвижими имоти на територията на Община Нови 

пазар са 11 732 бр. Постъпленията от този данък, заложени в бюджета за 2020 г. са 260 000 

лв. Към настоящия момент изпълнението е 195 000 лв. Определените размери за данък 

недвижим имот в закона за местните данъци и такси са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда 

върху данъчната оценка на имота за физически лица и върху по-високата между отчетна 

стойност и данъчна оценка за юридически лица. Определеният размер за данъка в Община 

Нови пазар е 2 на хиляда.  

Изискванията от граждани и фирми, касаещи местни инфраструктурни и други 

проблеми в общината се увеличават в пъти повече от това, което може да се извърши с 
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досега определените собствени приходи. Трябва да се отчетат и съществуващите 

законодателни облекчения и освобождаване от заплащане на данък недвижим имот на 

определена категория лица и обекти, които са решени законодателно, но в същото време са 

една голяма сума от приходи, които не постъпват в бюджета на общината. В тази връзка 

предлагаме увеличаване на ставката на данък върху недвижими имоти за всички 

данъчнозадължени лица да стане 3 на хиляда. С така предложената ставка облогът от данък 

недвижими имоти на територията на Община Нови пазар ще се увеличи с 133 000 лв. 

Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозните 

средства. С изменение в закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г. изцяло 

се промени формулата за определяне на данъка, включвайки два компонента: имуществен и 

екологичен. Екологичният коефициент следва правилото „замърсителя плаща”, т.е 

въвеждане на облекчения за собствениците на автомобили, които съответстват на високи 

екологични стандарти и утежнения за тези, които не съответстват на такива и замърсяват 

околната среда повече. В правомощията на общински съвет е да определи имуществения 

компонент в едната част- стойност на данъка в зависимост от мощността на двигателя и 

екологичния компонент. Втората част от имуществения компонент е определен от 

законодателя. Сегашното предложение за промяна включва имуществения компонент в 

частта- стойност на данъка в зависимост от мощността на двигателя, като предлаганите 

размери са в средното ниво на диапазона, определен от законодателя или под него. 

Приходите от този данък са в размер на 600 000 лв., като към настоящия момент са събрани 

560 000 лв. При така предложената промяна очакваният облог ще увеличи с 169 000 лв. 

 

Целите, които се поставят с приемането на измененията  в Наредбата за определяне 

на размера на местните данъци на територията на Община Нови пазар са повишаване на 

собствените приходи в бюджета на общината. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:  

За прилагане на предложените промени не се изисква допълнителен финансов 

ресурс. 

 

Очаквани резултати от прилагането:  

Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на наредбата е да се 

увеличат постъпленията от собствени приходи в размер на около 302 000 лв. По този начин 

ще се даде възможност на Община Нови пазар да работи активно за удовлетворяване 

обществените нужди чрез: 

- Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

- Изпълнение на социалната, културната и образователната политика; 

- Съфинансиране на проекти по различни програми. 

 

С увеличените приходи, ще се покриват текущите разходи, което ще обезпечи 

финансовата стабилност и предвидимост на община Нови пазар. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Нови пазар е 

подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби от по-висока степен, 

поради което, съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

съответствието на законите, в случая ЗМДТ. 

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на приемане от Общински съвет, като орган на местно самоуправление, то 



приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. В тази 

връзка Проектът е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за 

местното самоуправление.  

 В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба 

за изменение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община 

Нови пазар е оповестен на интернет страницата на Община Нови пазар, като на всички 

заинтересовани страни е предоставен 30-дневен срок за писмени консултации, считано от 

18.11.2020 год. 

 В съответствие с чл. 26, ал. 5 от ЗНА справката с постъпилите предложения заедно с 

обосновката за неприетите предложения в резултат на проведената обществена 

консултация е публикувана на интернет страницата на Община Нови пазар. 

 С оглед на гореизложеното и на основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на 

Република България, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, във 

връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, 

ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 3, ал. 10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, предлагам на Общински съвет да вземе решение съгласно 

Приложение 1. 

 

 Приложение: 

1. Проект на решение. 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Кмет на община Нови пазар 

 

Изготвил: 

Калоян Хинчев 

Секретар на Община Нови пазар 


