
 

 

 

 

 

 ДО 

           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

Неджми Ниязи Али – кмет на община Джебел 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел 

/приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – Джебел - Протокол № 19; Изм. и доп. с 

Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., Изм. и доп. с Решение № 309 / 

Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 367 /Протокол № 38 от 

28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. /Протокол № 35 от 

05.02.2019г./  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С настоящия доклад, представям на Вашето внимание проект на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел /приета с Решение № 148/30.01.2009 год. на ОбС – 

Джебел - Протокол № 19; Изм. и доп. с Решение № 233 / Протокол № 26  от 19.12.2013 г., 

Изм. и доп. с Решение № 309 / Протокол № 32  от 26.06.2014 г., Изм. и доп. с Решение № 

367 /Протокол № 38 от 28.01.2015г., Изм. и допълнение с Решение № 347 от 05.02.2019г. 

/Протокол № 35 от 05.02.2019г./. 

Съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Закона за 

нормативните актове, Закона за местните данъци и такси, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет - Джебел, общинският съвет е компетентният орган да регулира с 

наредба отношенията, свързани с местните данъци. 

Това обстоятелство налага Общински съвет - Джебел да приеме предложения 

проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията  на Община Джебел.  



По този начин Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел ще бъде в съответствие с разпоредбите на висшестоящия 

нормативен акт, какъвто е Закона за местните данъци и такси. 

С приемането на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община 

Джебел, Общински съвет - Джебел ще изпълни задължението си по чл.1, ал.2 от Закона 

за местните данъци и такси. 

Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси 

/ЗМДТ/, Общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при 

условията, по реда и в границите определени с него. Тази разпоредба в Закона за местните 

данъци и такси е продиктувана от въвеждането на конституционното изискване на чл. 141, 

ал. 3 от Конституцията на Република България, съгласно който Общинският съвет 

определя данъци при условия, по реда и границите, установени със закон. С оглед защита 

на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет се лимитират от 

минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък.  

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните 

данъци се продължава процеса на финансовата децентрализация и се укрепва местното 

самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на процеса е засилването на 

финансовата самостоятелност и автономност на общините.  

Един от основният приходоизточник в бюджета на общината са данъците. 

Увеличаването на приходите ще доведе до увеличаването на качеството и обхвата на 

предоставените услуги от общината.  

В изпълнение на горното кметът на община Джебел възложи изработването на 

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията  на Община Джебел. 

 При изработването на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел са 

спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

 Принцип на необходимост – необходимо е приемането на проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел с оглед спазване на нормативната уредба, 

регламентираща дейността на общината, свързана с определянето на данъци.  

 Принципът на обоснованост – с предложеният проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел, се цели увеличаване на приходите в бюджета на 

общината.  

 Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите 

и предварителната оценка на въздействието на проекта за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община 

Джебел ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Джебел за становища и 

предложения от заинтересованите групи.  

 

 



 Принципът на съгласуваност – предвижда се на основание чл.69,ал.1,т.1 от 

АПК, приемане на предложения и възражения от заинтересованите лица на проекта за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел, като форма на обсъждане в производството по 

издаването на акта.  

  

 Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията  на Община Джебел обезпечава задължението на общината да 

има такава Наредба. 

 При изработване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел е  

спазен чл.18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. 

Наред с горното, Кметът на община Джебел възложи извършването на частична 

предварителна оценка на въздействието, съгласно изискването на чл.20, ал.2 от Закона за 

нормативните актове. 

Резултатите от частичната предварителна оценка на въздействието на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията  на Община Джебел сочат, че не се очакват значителни последици от 

прилагането на наредбата. Предвид което, не е необходимо извършването на цялостна 

предварителна оценка на въздействието. 

В настоящата Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията  на Община Джебел, правните норми са 

систематизирани в съответствие със Закона за местните данъци и такси.  

Целите, които се поставят с предложената Наредба за изменение и допълнение 

на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на 

Община Джебел, основно се свеждат до постигане на законосъобразност, съгласно 

изискванията на чл.8 от Закона за нормативните актове.  

Също така целите на приемане на Наредба за изменение и допълнение на  

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията  на Община 

Джебел са законосъобразно увеличаване на собствените приходи в бюджета на общината, 

които да послужат за финансиране на инфраструктурни проекти за благоустрояване на 

населените места в община Джебел. Това увеличение на приходите също така ще 

способства и за покриване на разходите свързани с дофинансирането на маломерни и 

слети  паралелки в училищата в размер на около 134 000 лв.  

  

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел не е 

свързана с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината.  

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията  на Община Джебел ще 

окаже благоприятно финансово отражение върху бюджета на община Джебел, тъй като ще 

позволи на общината да реализира собствени приходи за финансиране на 

инфраструктурни проекти за благоустрояване на населените места в Община Джебел. 

 



 

В заключение, направените предложения са в продължение на политиката на 

Община Джебел в областта на местните данъци, за определяне на конкретните им 

размери, в нива съобразени с приоритетите на общината и икономическото и развитие и е 

синхронизирана с действащата редакция на Закона за местните данъци и такси, и е в 

съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие, и с приложимото европейско законодателство. 

С оглед изложеното и на основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на 

Република България, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 

от Закона за местните данъци и такси, както и на основание чл. 76, ал.3 и чл. 79 от 

Административно процесуалния кодекс предлагам Общински съвет - Джебел да вземе 

решение, съгласно предложения проект. 

 

Приложение: 

1. Проект на решение на Общински съвет – Джебел. 

 

КМЕТ:   ……………………                                                    

               /НЕДЖМИ АЛИ /                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


