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СПРАВКА  

На основание чл.25, ал.6 от Закона за нормативните актове 
 
 

Относно постъпилите предложения във връзка с публикувания проект на  Наредба за  
определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос 

 
Проектът на Наредба е публикуван на 13.11.2020г. на сайта на община Айтос и в 

Портала за обществени консултации, като на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за 
нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации е предоставен   30-
дневен срок от публикуване на посочената наредба, в който могат да представят  предложения и 
становища относно така изготвения Проект на Наредба за  определяне размера на местните 
данъци  на територията на община Айтос. 

 
В законоустановеният срок в деловодството на община Айтос  е постъпило едно 

предложение с вх. 94-00-3541/30.11.2020г., със следните предложения:  
 
“ 1. В чл.16 числото 1,4 се заменя с 1,2. 
2.В чл.24, ал.2 след думата съпруг се добавя /а 
3.В чл.28, т.1 след т. да се добави 1 
4. чл.5а да стане 6 и всички останали да се променят във възходящ ред.” 
 
След запознаване с представеното предложение общинска администрация  приема това 

по т.3, тъй като става въпрос за технически пропуск. В проекта на Наредба в чл.28, ал.1, след т. 
се добавя 1. 

Останалите предложения не се приемат по следните  мотиви: 
1. Предложената ставка на данък за недвижимите имот в размер на 1,2  промила не е 

обоснована в предложението. Отделно от това с този размер на данъка не може да 
достигне до събиране на облога, заложен в бюджета на община Айтос. Мотиви за 
предложения от общинска администрация размер на данък върху недвижимите имоти 
от 1,4 промила се съдържат в проекта на нормативен акт, като в допълнение на това 
следва да се има предвид и следното. 

При сега съществуващите размери на данъка върху недвижими имоти 1,00 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за жилищни нужди и 1,5 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за нежилищни имоти, 
постъпленията от този вид данък, заложени в бюджета за 2020 г. са в размер на 300 
000 лв., като към 31.10.2020 г, изпълнението е в размер на 286 929 лв. Очакванията на 
общинска администрация са в края на годината да се реализира  100% изпълнение. 
Към настоящия момент в Община Айтос текущия облог на този вид данък е 345 315 
лв. Във връзка със запазване на същите приходи през 2021 година,  общинска 
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администрация предлага размерът на данъка върху недвижимите имоти да бъде в 
размер на 1,4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. С въвеждането 
на новия размер от 1,4 на хиляда, облога за 2021 година ще бъде 358 014 лв. При 
запазване на същата събираемост община Айтос планира да изпълни заложените в 
проекта на бюджет 2021 приход от отново 300 000 лева. С посоченият размер на 
данъка се цели постигане на прагматичен и работещ модел на структуриране на 
местните приходи, като същите се базират приоритетно на приходи от данъци. 
Определеният размер на данъка  от 1,4 на хиляда от данъчната оценка е относително 
нисък, тъй като ставката е определена под средния размер, утвърден в ЗМДТ. При 
прилагане на посочения размер на данък върху недвижимите имоти ще се постигне 
същата събираемост на облога и ще се обезпечи заложеният размер в проекто-
бюджета. 

2. Във връзка с направеното предложение в чл.24, ал.2 след думата съпруг да се добави 
/а, следва да се има предвид че, терминът преживял съпруг  е заимстван от Закона за 
наследството и указва че живият съпруг не заплаща данък наследство, без да 
конкретизира дали преживелият съпруг е мъжът или жената. .Поради това считам 
направеното предложение за неоснователно. 

3. По отношение на последното предложение да се преномерират всички текстове след 
чл.5, то същото отново намирам за неоснователно, тъй като не се  предлагат нови 
разпоредби или отпадане на съществуващи, още повече че чл.5а се намира в глава 
общи положения и регламентира законови задължения на администрацията във 
връзка  с отчитането на местните данъци. 
 
 
 
 
Справката е изготвена на 14.12.2020г. 
Справката е публикувана на 14.12.2020г. 
 
 
 
Изготвил справката 
Ганка Генчева 
Гл.юрисконсулт 
На община Айтос 

      
 

 
 
 
 
 
 
 


