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по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

 
Към Предложение за изменение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Никола Козлевo 
 
 
1. Причини, които налагат приемането.  

Закона за местните данъци и такси е изменен и допълнен, в бр. 98 от 27.11.2018 г. на 
Държавен вестник, като промените са в сила от 1.01.2019 година, изменението на по-висшия 
акт налага промяна в действащата Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Никола Козлевo. 
2. Цели, които се поставят:  1. В съответствие с действащото законодателство да се уредят – Промяна на концепцията за 
определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т 
2. Предложена е нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки 
автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 
3,5 т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента: 
имуществен и екологичен. 
3. Промяна в облекченията за основно жилище, свързани с данъка върху недвижимите имоти 
и таксата за битови отпадъци - Предвижда се отпадане на данъчното облекчение за основно 
жилище и определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища 
на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно. 
4. Промени, свързани с облекчаване на административната тежест- 
Във връзка с облекчаване на административната тежест се предлага 
нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно 
превозно средство, да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за 
данък върху превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за 
обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на 
чл. 5а от ЗМДТ, или със съответната система за администриране на местни данъци и 
такси на общината, при посредничеството на информационната система на 
Министерство на вътрешните работи. В случай, че не може да се осъществи 
автоматизирана проверка, данъчно задълженото лице следва да предостави издаден или 
заверен от общината документ за платен изискуем данък върху превозното средство. 
Предлага се в 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по 
придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да 
уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия 
имот или моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна 
информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и за основата, върху която е 
определен. Предложението е свързано с осигуряване на яснота за прехвърлените през 
периода недвижими имоти и моторни превозни средства и размера на данъка, който 
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трябва да постъпи в общината за конкретния недвижим имот или моторното превозно 
средство. 
3. Финансови средства, които са необходими за прилагане на изменението на 
наредбата:  Не се предвиждат допълнителни средства от бюджета на община Никола Козлево. 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата, включително и финансови такива:  Ще се приведе наредбата в съответствие с Закона за местните данъци и такси. 
5. Анализ за съответствие с правото на ЕС:  Предлаганият проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство.  
Той е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове и закона за местното 
самоуправление и местната администрация и закона за местните данъци и такси. 
Новият нормативен акт е в съответствие с Европейското законодателство, във връзка с 
разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздух и постигане 
на съответствие с европейски директиви, свързани с чистотата на въздуха и справяне с 
превишението на пределно допустимите стойности за концентрации на замърсители, 
нееднократно са правени редица препоръки за промени в данъчното законодателство по 
отношение облагането на превозните средства.  
Имайки предвид това, предложената нова концепция е в съответствие и с тези 
направени препоръки и посочваните проблеми, за които е необходимо да се търси 
решение.  
 

7.12.2018 г.

X
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет
Signed by: Stefan Ivanov Stefanov  


