
Мотиви 
 

към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци в община Калояново  

 

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с 

чл.77 от АПК,  в законоустановения срок от 14 дни, Община Калояново чрез 

настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 

на Наредбата на e-mail: kaloianovo@mail-bg.com или в деловодството на адрес: с. 

Калояново, пл. „Възраждане” № 6 . 

 

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

представяме следните Мотиви към Проект за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на  местните данъци в община Калояново,  

 

1.Причини, които налагат приемането 

 

 Причините за внасяне на изменения в настоящата Наредба е 

необходимостта от актуализирането й в съответствие със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗИД на ЗКПО/, с 

§ 39 и § 40 на който е предвидено изменение на Закона за местните данъци и 

такси. Новоприетият § 40 от ЗИД на ЗКПО урежда условията и реда, по които ще 

се определя размера на данъка върху превозните средства; Закона за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси /ЗИД на ЗМДТ/, обнародван в 

Държавен вестник бр.98 от 27.11.2018 г. и влизащ в сила от 01.01.2019 г. 

 

2. Целите, които се поставят. 

 

Целта е синхронизиране с нормативната уредба от по-висока степен. 

 Новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за 

леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална 

маса не повече от 3,5 т. е с очаквано екологично въздействие. Свързано е с 

постигане на по-голяма справедливост при определяне на данъка върху 

превозните средства и равнопоставеност между собствениците на леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона. 

 Въздействието върху размера на задължението на лицата при годишния 

данък върху превозните средства от предложения нов начин на облагане се 

обуславя от множество различни обстоятелства, като година на производство, 

мощност на двигателя и определената ставка на данъка. 

 

3. Очаквани резултати. 

 

Очакваните резултати след приемането на  Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в община 

Калояново : 



 -по-голяма гъвкавост при разходване на местните приходи; 

 -улесняване на гражданите при изчисляването на дължимите от тях 

данъци. 

 

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

уредба. 

 

За прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци в община Калояново няма да е свързано 

с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, 

както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото 

на Република България: 

 

Предлаганият проект по изменение на Наредбата е подзаконов нормативен 

акт, предвиден за приемане въз основа на чл.21, ал.2 от ЗМСМА. Приемането на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци в община Калояново е подзаконов нормативен акт и е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен /ЗМДТ, ЗПКО/ както и 

с тези на  Европейското законодателство  

 
 


