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О Б Щ И Н А    А Й Т О С 
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МОТИВИ 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС 

 
 
1.Причини, които налагат приемане на нова Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Айтос. 
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Айтос е приета с 

Решение №42/29.02.2008г. на Общински съвет – Айтос, като в последствие е изменена с редица 
решения. В последващ контрол за законосъобразност на подзаконовия нормативен акт, по 
протест на Окръжна прокуратура с Решение № 739/26.06.2020г., постановено по 
адм.д.№379/2020г. на Административен съд – Бургас са отменени разпоредбите на чл.15 и 
чл.54, ал.1 т.4  от същата. 

  Отмененият чл.15  урежда размера на данъка, който се дължи от всички собственици на 
недвижими имоти на територията на община Айтос. Посоченото решение е обжалвано и е 
образувано адмд.д.№ 9410/2020г. по описа на ВАС. В случай, че ВАС потвърди решението на 
административен съд Бургас, няма да има действаща разпоредба, която да урежда обществените 
отношения, свързани с определяне размера на местния данък за недвижимите имоти на 
територията на община Айтос. 

В решението на Административен съд Бургас се посочва, че разпоредбата на чл.22 от 
ЗМДТ е обявена за противоконституционна с Решение №4 на КС на РБ бр.32/2019г., поради 
което следва да се прилагат предходните текстове на закона, а именно тази  в  редакцията й към 
01.01.2011г., т.е. размера на данъка следва да бъде определен в границите от 0,1 до 4,5 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Освен това, не се предвижда различен 
размер за отделни групи данъкоплатци или населени места, да не е налице деференциация 
според вида на имота, местоположението и задължените лица. 

 Досегашният текст на чл.15 Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Айтос,  предвижда размерът на данъка върху недвижими имоти  да се 
определя в размер на 1,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за жилищни 
нужди; 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за нежилищни имоти. 
Поради това  посочената наредба в тази част  е приета за  незаконосъобразна, като 
противоречаща на нормативен акт от по-висока степен.  

Втората протестираната и отменена  разпоредба е тази на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата, 
която предвижда, че лицата, които използват работното място за обучение на чираци по 
смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на 
Приложение № 4 към глава втора, раздел 5 от ЗМДТ заплащат 50 на сто от определения 
патентен данък за съответното работно място като намалението се ползва, при условие, че към 
декларацията по чл. 53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на 
чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камера. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 61 м, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ "лицата, които използват работно 
място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност 
от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за 
съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н 
е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от 
съответната регионална занаятчийска камара".  

ЗМДТ, действал до изменението му през април 2011г. е предвиждал облекчение за 
лицата извършващи дейност по т.10,12и 13 от Приложение 4 от ЗМДТ. От 05.04.2011г. законът 
е променен и предвиденото облекчение е установено само за лицата, извършващи дейност по 
т.10 от Приложение № 4  към ЗМДТ. 

Както е посочено по-горе Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Айтос е приета през 2008г., и за нейното приемане са действали 
разпоредбите на ЗНА, в редакцията им 12.06.2007г. В административната преписка на досега 
действащата Наредба липсват  категорични  доказателства за спазване изискването на чл.26, 
ал.2 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, в  редакцията  действащата към момента на 
приемане на нормативния акт , по силата на които преди,  внасянето на проект на нормативен 
акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на 
интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на 
заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок  за предложения и становища 
по проекта, като проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него се 
внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Липсата на  доказателства за спазване 
на цитираните процедурни правили при приемането на  нормативният акт, го прави нестабилен 
в правният мир и е предпоставка, да бъде отменен всеки един от текстовете, които се атакуват 
само на това  основание, което съдилищата приемат за съществено нарушение на 
административно производствените правила. Поради тази причина се  предлага приемането  на  
нова наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос в 
която да бъдат съобразени мотивите на съдебното решение и да бъде проведена процедура по 
нейното обществено обсъждане  съгласно изискванията на чл.26 и следващите от ЗНА. 
Предлаганият проект в по- голямата си част повтаря текстовете на досега действащата Наредба. 
С проекта по същество  не се предлагат увеличение на  размера на действащите към този 
момент данъци, но се  вземат предвид мотивите на съдебното решение, досежно начина на 
определяне размера на данъка за недвижимите имоти и патентния данък,  и  се  прилага 
процедурата  по чл.26 и следващите по ЗНА по нейното оповестяване и обсъждане . 
 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата 
Представения проект на Наредба  цели  регламентиране  обществените отношения, 

свързани с местните данъци на територията на община Айтос, и  определя  техният  
съответствие с действащото законодателство.   Проектът на наредба съблюдава мотивите на 
съда, като се определя една единствена ставка за всички данъчно задължени лица. 

С посочените промени при определяне размера на данъка се цели постигане на 
прагматичен и работещ модел на структуриране на местните приходи, като същите се базират 
приоритетно на приходи от данъци. Посоченият размер на данък 1,4 на хиляда от данъчната 
оценка е относително нисък, тъй като ставката е определена под средния размер, утвърден в 
ЗМДТ.  

 
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
 За прилагането на новите разпоредби не е необходимо разходването на средства. 
 
 4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива  
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Подзаконова нормативна уредба съобразена с националното законодателство. 
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за местните данъци 

територията на община Айтос, са приемането на актуална нормативна уредба относно местните 
данъци, подобряване на работата по прилагането на наредбата и оптимизиране на процеса по 
администриране. Посредством прилагане на проекта на наредба биха се създали гаранции за 
обезпечаване събираемостта на приходите в общинския бюджет, както и улесняване на 
гражданите при изчисляването на дължимите от тях данъци. При прилагане на новата уредба не 
се очаква влияние върху финансовите резултати. 

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият проект за нова наредба е подзаконов нормативен акт и не противоречи 

както на законодателството на Република България, така и на европейското законодателство - 
Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, които 
са свързани с тази материя.  
 
 
 
 
 
ВАСИЛ ЕДРЕВ 
Кмет на община Айтос 
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