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М О Т И В И 

към проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне 
размера на местните  данъци на територията на община Айтос 

 

 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 

следните Мотиви към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос 

 

 

 

1. Причини, които налагат приемането:  

С §27 от Допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за корпоративното подоходно облагане, публикуван  в   Държавен 

вестник, бр. 96 от 06.12.2019г. са   направени  изменения  и допълнения  в Закона 

за местните данъци и такси, които съгласно §45 от същия закон  влизат в  сила от 

01.01.2020г.  

Измененията и допълненията в ЗМДТ  пораждат необходимостта от 

прецизиране на текстовете в действащите разпоредби на Наредбата за определяне 

размера на местните  данъци на територията на община Айтос, като това ще 

доведе до предотвратяване на съществуващи неясноти, както и до намаляване на 

административната тежест за данъчно задължените лица.  

 

2. Целите, които се поставят:  

Привеждане на Наредбата за  определяне  размера на местните  данъци  

на територията на община Айтос в съответствие с изискванията на Закона за 

местните данъци и такси. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба:    

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Айтос не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 
Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за местните данъци.  

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:  
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
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размера на местните данъци на територията на Община Айтос е подзаконов 

нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз 

е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 
 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

ВАСИЛ ЕДРЕВ: ……/П/.…… 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС         


