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Относно: Необходимост от приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРА-
НЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 

 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.  

 Ръководството на общината многократно е обсъждало механизми за 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. Ето защо, считам за удачно приемане на изменение на НОАМДТОМ в частта 
увеличение на данъка за възмездно придобиване на имущества от 2 на сто съответно на 
2, 5 на сто. Очакваният резултат е увеличаване на приходната част на бюджета с около 
165 000 лв. годишно, които средства могат да бъдат влагани в инфраструктурни 
проекти, а при необходимост да се пренасочват и за други разходни бюджетни 
направления. 

Предлаганата промяна в Наредбата е в съответствие с нормативните актове от 
по-висока степен, в частност със законовите рамки, поставени от чл. 47, ал.2 във връзка 
с чл.1, ал.2 от ЗМДТ.както и с тези на европейското законодателство. 

 
 
 

С уважение,  
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