
Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок от 30 дни, Община Марица чрез настоящото публикуване, предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес:obshtina@maritsa.org 

 

 

МОТИВИ: 

 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО 

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 

 

Във връзка с провеждането на политики за подобряване на жизнената среда и 

инвестиционния климат на територията на община „Марица“, след извършен анализ на 

възможностите за финансирането им, се констатира допълнителна нужда от финансов 

ресурс, който не може да бъде обезпечен от текущото ниво на данъчните ставки. 

Очакваните допълнителни приходи са в диапазона от 165 000 до 200 000 лв. на годишна 

база.  Средствата ще се изразходват за инфраструктурни проекти, като  при 

необходимост могат да се пренасочат и за други разходни бюджетни направления. 

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

НАРЕДБАТА. 

 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 

 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 

Набиране на финансов ресурс в размер на минимум  от  165 000 лв. на годишна 

база. 

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

 

Предлаганите промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на данъци на територията на Община „Марица” са в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 

 

чл.21, чл.1, т.6 от ЗМСМА във вр. с чл.1, ал.2 и чл.47, ал.2 от ЗМДТ 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните данъци на територията на Община „Марица”, както 

следва: 



§1. В Глава втора „Местни данъци” Раздел ІІІ „Данък при придобиване на имущество 

по дарение и по възмезден начин”  в чл.35 ал.2  се изменя от „2 на сто“ на „2,5 на сто“  

 

§2. Разпоредбата влиза в сила считано от 01.01.2017 г. 

 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на настоящото решение. 

   


