
Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 
законоустановения срок от 30 дни, Община Марица чрез настоящото 
публикуване на интернет страницата на общината, предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по 
проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община “Марица” на e-mail адрес: obshtina@maritsa.org 

МОТИВИ: 

ОБОСНОВКА за конкретната необходимост от приемането на наредба за 
изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”  

С Държавен вестник бр. 97/06.12.2016 год., в сила от 01.01.2017 год. са 
приети промени в Закона за местните данъци и такси. Част от приетите 
промени касаят и Приложение № 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила 
от 01.01.2002 г.; изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г.; доп. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в 
сила от 01.01.2005 г.; изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., 
бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 105 от 2008 г., в сила от 
01.01.2009 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 97 от 
2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) към закона, в частта за Нормите за данъчна 
оценка на недвижимите имоти. 

С разпоредбата на чл. 3 от Приложение № 2 е прието, че данъчната 
оценка се определя от служителите на общинската администрация по 
местонахождение на имота в 5-дневен срок от подаване на искане по 
образец.  

От горното се налага извод, че това е максималният срок, в който 
общинската администрация е длъжна, при наличие на останалите законови 
предпоставки,  да издаде данъчна оценка за имот на териториянта на Община 
Марица. 

  
В същото време, в приложение № 5.4. към чл. 46, ал.1, т. 5 от 

действащата на територията на Община Марица Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община “Марица” е предвидено, че сроковете за издаване на удостоверение 
за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство / и за 
физически  и за юридически лиза/  при обикновена услуга е до 14 дни, при 
бърза услуга е до 5 дни и при експресна услуга е за 1 ден.  

Установява се противоречие на местната Наредба с нормативен акт от 
по-висока степен – Закона  за местните данъци и такси, което налага 
извършването на промяна в Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”. 

Без да се извършва промяна в размера на таксата за предоставяната 
административна услуга, следва да бъдат променени сроковете за издаване 
на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено 
строителство / и за физически  и за юридически лица/,  както следва:  при 
обикновена услуга срокът да бъде до 5 дни, при бърза услуга - до 3 дни, а 



срокът за експресна услуга да се запази непроменен - 1 ден.  
 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА. 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 
бюджетни средства. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

Очакваните резултати от приемането на предложения проект са съответствие 
със законовата уредба.  

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

Предлаганите промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 
за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община “Марица” са в съответствие с нормативните актове от 
по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 

Настоящото решение се приема с правни основания: чл.21, ал.1,т. 7, т.23 и ал. 
2 от ЗМСМА , във връзка с чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 във връзка с чл.79 от АПК, 
във връзка с чл. 9 от ЗМДТ 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община „Марица”, както следва: 

§1. В Приложение 5.4 към чл.46, ал.1, т.5 „Такси за административни 
услуги, предоставяни от дирекция „Местни приходи“ предоставяни на 
територията на Община „Марица““  по т.1.1 от таблицата,  ред „обикновена“, 
графа „Срок за извършване на услугата – до 5 дни” ;  

§2. В Приложение 5.4 към чл.46, ал.1, т.5 „Такси за административни 
услуги, предоставяни от дирекция „Местни приходи“ предоставяни на 
територията на Община „Марица““  по т.1.1 от таблицата,   ред „бърза”, 
графа „Срок за извършване на услугата – до 3 дни”     

§3. В Приложение 5.4 към чл.46, ал.1, т.5 „Такси за административни 
услуги, предоставяни от дирекция „Местни приходи“ предоставяни на 
територията на Община „Марица““ по т.1.2 от таблицата  ред „обикновена“,  
графа „Срок за извършване на услугата – до 5 дни”. 



§4. В Приложение 5.4 към чл.46, ал.1, т.5 „Такси за административни услуги, 
предоставяни от дирекция „Местни приходи“ предоставяни на територията на 
Община „Марица““  по т.1.2 от таблицата  ред „бърза“,  графа „Срок за 
извършване на услугата – до 3 дни”. 


