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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД 
от Ешреф Вели Реджеб- 

Кмет на община Никола Козлево 

 
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 на ОбС Никола Козлево  

за определяне размера на местните данъци  на територията  

на община Никола Козлево 

 

 

 

1. Причините, които налагат приемането на настоящите допълнения са: 
промените в ЗМДТ, обнародвани в ДВ 32 от 22.04.2016, с който се въвежда „Данък 

върху таксиметров превоз на пътници“. Необходимостта от извършваните промени е 

постигане на съответствие между разпоредбите в Наредбата на Общинския съвет и 

изискванията , принципите и целите на нормативната уредба. 

Общинският съвет определя годишния размер на посочения данък в граници от 

300 до 1000 лева. Приходите от този данък постъпват в бюджета на Община Никола 

Козлево. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за 

регистрация, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на 

Община Никола Козлево по реда на Закона за автомобилните превози. 

Посочените обстоятелства налагат в Наредба 3 на ОбС да се определи размер на 

данъка върху таксиметров превоз на пътници, начина на деклариране и плащане на 

посочения данък. 

 2. Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с 

оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване 

административното обслужване на гражданите. 

 Предвид икономическата ситуация на територията на общината и с цел 

стимулиране развитието на бизнеса в областта на транспорта, съобразявайки се с  

липсата на превозвачи, регистрирани за извършване на таксиметров превоз на пътници 

е предложено размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2017 г. да бъде 

в размер на 300 лв. 

 Необходимостта от извършваните промени е постигане на съответствие между 

разпоредбите в Наредбата на Общинския съвет и изискванията, принципите и целите на 

нормативната уредба. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата. 
Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 

човешки ресурси. 
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4. Очаквания резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на 

Наредба № 3 на ОбС Никола Козлево с действащата нормативна уредба, 

усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока 

събираемост на местните приходи. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА закона за нормативните актове, проектът за 

измененеие и допълнение на Наредбата е публикуван на интернет страницата на 

Община Никола Козлево http://nikolakozlevo.bg/, като по този начин е дадена 

възможност на всички заинтересованите лица да се запознаят с него и да изразят 

становище. 
 


