
  ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

Институция: 

ОБЩИНА МАРИЦА 

 Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 

І. Дефиниране на проблема: 

Измененията, които се прeдлагат, са в резултат на извършен преглед и анализ на 

действащата НОАМДТОМ. Промяната на размера на местните данъци се извършва с 

Решение на Общински съвет. 

Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗМДТ, в общинския бюджет постъпват следните местни 

данъци: данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху 

даренията, данък при възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните 

средства, патентен данък, туристически данък, други местни данъци, определени със 

закон. Втората алинея на разпоредбата предвижда, че Общинският съвет определя с 

наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени 

с този закон. Съгласно чл. 47, ал.2 ЗМДТ, при възмездно придобиване на имущество 

данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на 

прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока 

стойност. Съгласно чл. 35, ал.2 от действащата понастоящем НОАМДТОМ, този данък 

е в размер от 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - 

върху оценката на имуществото с по-висока стойност.  

2. Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеното изменение са свързани 

със стремежа към увеличаване на приходната част на бюджета с цел по-ефективно 

провеждане на политики за подобряване на жизнената среда и инвестиционния климат 

на територията на Община Марица.  

Предложеното изменение е в законовите рамки, поставени от чл. 47, ал.2 във връзка с 

чл.1, ал.2 от ЗМДТ. 

3. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

подзаконовия нормативен акт. 

ІІ. Цели и очаквани резултати: Увеличаване на приходната част на бюджета с около 

165 000 лв. на годишна база.  

ІІІ. Идентифициране     на    заинтересованите    страни:   Гражданите и 

юридическите лица, прехвърлящи и/или придобиващи недвижима собственост на 

територията на Община Марица, както и лица с постоянен/настоящ адрес или адрес на 

управление на територията на общината, прехвърлящи и/или придобиващи движима 

собственост, явяващи се и участници в обществените консултации. 

 Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община Марица. 


