
 
 
 
 

МОТИВИ 
 

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

 
(Съгласно чл.26, ал. 2 и чл.28, 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 него обнародвани в Държавен вестник бр. 105 / 19.12.2014г. 
и влизащи в сила от 01.01.2015г. е наложително да се направи актуализация на настоящата 
Наредба, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания. 
Измененията, които се налагат са в прецизирането на сроковете при заплащането на 
данъчните задължения, като се предлага да се отмени заплащането от 1 март на данъчните 
задължения. Прецизира се и срока 31 октомври ( до сега беше 30 октомври). 
Не се предлагат промени в Наредбата относно предоставената по Закона за местните 
данъци и такси възможност данъчно-задължените лица да подават своите данъчни 
декларации, въз основа на които се формират задълженията вече и по електронен път по 
реда на ДОПК. 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. Същото се отнася и до промените в ЗМДТ за ежедневна връзка и 
обмен на информация по електронен път между общините и Министерство на финансите, 
специфичните случаи на освобождаването на собствениците на превозни средства от 
задължението да декларират пред общините придобиването на автомобили, задължението 
за определяне на данък върху превозните средства от служител на общинската 
администрация. Всички тези промени са определени в Закона за местните данъци и такси, 
а текстовете в Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на 
община Септември препращат към Закона. 
Основните промени, които се предлагат в Наредбата е отпадане на  началната дата за 
плащане на данъчни е задължения от 1 март. Промените в ЗМДТ изискват съобщаването 
на задълженията по закона съгласно чл.23 и чл. 69 от ЗМДТ да се съобщава на лицата в 
срок до 1 март на същата година. 
Тези промени се налагат от обнародвания в ДВ бр. 105 от 19.12.2014г. Закон за изменение 
и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, § 43  промени в Закона за 
местните данъци и такси. 
Фактическите основания за предложените допълнения и изменения са привеждането на 
нормативната база на Община Септември в съответствие със Закона за местните данъци и 
такси е с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата и Закона 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 и нейното синхронизиране с настъпилите промени в Закона за 
местните данъци и такси; 
- възможност за по-голям контрол при определяне и събиране на данък върху 
недвижимите имоти и данъка върху превозните средства. 
- увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на общинския 
бюджет и общинския план за развитие. 
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, подлежащи на облагане с данък върху превозните 
средства , облекчаване при подаване на данъчни декларации към администрацията и 
вменяване на нови задължения на общинска администрация. 
- 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 14 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  
 
ВНОСИТЕЛ: 
 
ПЕТЪР БОШЕВ 
Кмет на община Септември 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     ПРОЕКТ! 
                                                                                                                             

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Септември : 

 
 
В  чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
Създава се нова точка 8 
точка 8  (нова, с решение №……г., Протокол №…) 
други местни данъци, определени със закон.  
 
В  чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
ал.1 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 
30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължим. 
 
ал.2 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
 
В  чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 
ал.1 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 към 1 
януари на годината, за която се дължи, и се съобщава на лицата до 1 март на същата 
година.  
 
В  чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 
Създава се нова ал. (4): 
(4) (нова, с решение №……г., Протокол №…) 
Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл.44, ал.5 и 6 и чл.48, ал.1, т.5, 6, 8 и 9 от 
Закон за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 
 
В  чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
ал.1 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл.54, ал.1 от  Закон за 
местните данъци и такси, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно 
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването 
им по реда на чл.54 от Закон за местните данъци и такси. За превозните средства, които не 
са регистрирани за движение в страната, двумесечния срок започва да тече от датата на 
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство 
декларацията се подава в срока по чл.32 от Закон за местните данъци и такси. 
 
В  чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 
ал.1 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 
30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължим. На предплатилите до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
 



В  чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 
 (изм. и доп. с решение №……г., Протокол №…) 
Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно 
седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в 
случаите по чл.54, ал.5  от Закон за местните данъци и такси – в приход на общината, в 
която е регистрирано превозното средство. 
 
В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 20: 
“§ 20. (нов, с решение №……г.) Промените в наредбата влизат в сила с Решение № …… от 
………….2015г. на ОБС гр.Септември. 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
ПЕТЪР БОШЕВ 
Кмет на община Септември 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


