
 

 

     МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 

 

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 17 за 

опрезделяне размера на местните данъци на територията на община Завет. 

 

С Решение № 41, прието по Протокол № 05/28.02.2008 г. на Общинския съвет гр. 

Завет, е приета Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Завет. Тази наредба урежда отношенията, свързани с 

определяне размерите на местните данъци на територията на община Завет.  

Във връзка с извършени промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), 

засягащи правни отношения уредени с наредбата, са констатирани несъответствия, 

което налага изменението и допълнението на Наредба № 17 и привеждането й в 

съответствие със ЗМДТ.   

 

II. Цели: 

С приемането на наредбата се цели законосъобразно регулиране на 

обществените отношения, свързани с местните данъци и такси в територията на 

общината и съответствието на Наредба № 17 на акт от по-висока степен, а именно 

ЗМДТ. 

 

III. Финансови и други средства: 

За приемането на настоящата наредба към настоящия момент не се изискват 

финансови и други средства. 

 

Очаквани резултати: 

С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Завет се очаква, 

разпоредбите на същия да бъдат приведени в съответствие разпоредбите на ЗМДТ, 

което от свия страна ще осигури една правна сигурност за данъчнозадължените лица. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 

на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 

Проектът на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 



определяне размера на местните данъци на територията на община Завет и мотивите 

към него в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове (ЗНА), e публикуван на интернет страницата на община Завет, секция Общински 

съвет – проекти на нормативни документи на 06.07.2020 г., като срокът за отправяне на 

предложения и становища по проекта е 30 дни. 
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