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МОТИВИ и ПРОЕКТ 
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА КРИЧИМ 

 
 На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и 
чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, и чл. 75 - 79 от 
Административнопроцесуалният кодекс, предоставяме на вниманието на жителите на 
община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 27.10.2020 година от 
обявяването на интернет страницата на Община Кричим: www.krichim.bg, за обсъждане, 
становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., по проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Кричим, приета с Решение № 352, взето с протокол № 43 от 
29.01.2019 г. на Общински съвет Кричим, потвърдено с Решение № 370, взето с протокол 
№ 44 от 14.02.2019 г. на Общински съвет Кричим, като такива могат да бъдат 
предоставяни на e-mail: kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg или в деловодството 
на Общински съвет и/или Община Кричим на адрес: п.к. 4220, гр. Кричим, общ. Кричим, 
обл. Пловдив, пл. „Обединение” № 3 
 
 

МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КРИЧИМ 
 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва: 
 

І. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим: 
 1. Необходимост от синхронизиране на местната Наредба с измененията в 
нормативната уредба от по-висока степен. Закона за местните данъци и такси, посл. изм. 
ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г., регламентира нов срок за данъчно 
задължените лица предлагащи нощувки за подаване на декларация по образец до 31 
януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна 
година, което налага изменение в местната наредба. 
 2. 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 ЗМДТ 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. Местните данъци по своя 
характер представляват имуществени данъци. 

3. Предложената промяна в чл. 19 от действащата Наредба, е свързана преди 
всичко с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване на 
инфраструктурата, за поддръжката на активи, както и за осигуряване необходимото 
собствено финансово участие на общината при кандидатстване по европейски програми за 
реализиране на проекти с висока обществена значимост за цялата община, образование, 
сигурност и много други. 
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4. С приходите от имуществените данъци се осигуряват и средствата за местните 
дейности – Домашен социален патронаж и Детска кухня. За 2021 година е предвидено 
увеличение на МРЗ и задължителните осигурителни плащания, за което ще е необходим 
допълнителен финансов ресурс, който следва да бъде осигурен с цел запазване качеството 
на предоставяните социални услуги общинска отговорност. 
 

ІІ. Цели, които се поставят: 
1. Създаване на подзаконови нормативни разпоредби, съответстващи на 

нормативните актове от по-висока степен - ЗМДТ. 
2. С предложените промени в размера на имуществения местен данък се цели 

постигане на работещ модел на структуриране на собствените приходи на общината и 
полезен резултат по отношение осигуряване на разходите за съществени дейности – 
общинска отговорност. 

3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 
данъци.  
 

ІІІ. Очаквани резултати:  
1. Създаване на подзаконови нормативни разпоредби, съответстващи на 

нормативните актове от по-висока степен  - ЗМДТ. 
2. С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат 

реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от 
бюджета на общината, с което ще се създадат предпоставки за по-широки възможности на 
общината за инвестиране и развитие на инфраструктурата и участие по оперативни 
програми финансирани с европейски средства, за които е необходимо собствено 
финансово участие. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е 
незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за 
собственика. 
 

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:  
1. Прилагането на текстове на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим не е 
свързано с разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.  

2. Не се изисква преструктуриране на администрацията или изграждане на нови 
административни звена, тъй като изпълнението на подзаконовите нормативни актове на 
Общински съвет – Кричим, както и контрола по прилагането им, се осъществява от 
определени за това служители на община Кричим, в рамките на техните задължения.  
 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта е 
документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на 
населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият 
проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Кричим е с предмет на подзаконов 
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на 
местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за 
местно самоуправление. Проектът на наредбата не противоречи и на други нормативни 
актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в 
Република България. 
 

VІ. Правни основания: 
 Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци на 
територията на община Кричим е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 
местните данъци и такси е продиктувана от въвеждането на конституционното изискване 
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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. 
Компетенциите на Общинския съвет са регламентирани в Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по смисъла на чл. 21, ал. 2 от същия, приема 
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, както и техни 
последващи изменения, допълнения или отмяна. 

В изпълнение на изискванията на чл. 18а от Закона за нормативните актове е 
извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на подзаконовия 
нормативен акт след съгласуване с Дирекция „АПИОФСД” и Отдел „Местни данъци и 
такси” при община Кричим. 
 


