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ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 
АКТОВЕ 

НА  

24Tпроект за 24TИзменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Стражица 

МОТИВИ 
ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на права и услуги на 
територията на Община Стражица 
 

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на права и услуги на 
територията на Община Стражица – Съгласно разпоредбите на чл. 111 от 
Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, по производства за 
настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права 
върху общински имоти, се заплаща такса. По силата на чл. 7, ал. 1 от 
ЗМДТ размерът на таксата следва да се определи въз основа на 
необходимите материално – технически и административни разходи по 
предоставяне на услугата. В конкретния случай нормативно таксата би 
била сбор от разходите, осъществени във връзка с извършените от 
общината действия по сключване на конкретна сделка. Доколкото се касае 
за една и съща процедура и еднакви изискващи се документи за всички 
сделки от даден вид, е резонно разходите да са в еднакъв размер.  

Направен е финансово – икономически анализ, от който е видно, че 
материално – техническите и административни разходи по извършване на 
производства за продажби, замени или учредяване на вещни права върху 
общински имоти възлиза на 300,00 лв. 

 



Във връзка с горното е необходимо да се определи нов размер на 
таксата, която ще се събира при производства за продажби, замени или 
учредяване на вещни права върху общински имоти. 

 
Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на 

местните данъци на територията на Община Стражица, не противоречат на 
норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. Те целят 
привеждане на нормативната база на Община Стражица в съответствие със 
Закона за местните данъци и такси с цел да се избегнат евентуални 
противоречия между текстовете на Наредбата за определянето размера на 
местните данъци на територията на Община Стражица и Закона за 
местните данъци и такси, както и увеличаване на приходите в общинския 
бюджет.  

 
Очаквани резултати от приемане на наредбата. 
Уеднаквяване на подзаконовата нормативна наредба и увеличаване 

на приходите в Община Стражица.  
 
Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата – не 

се предвиждат финансови ресурси за обезпечаване на изпълнението му. 
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз – 

предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Стражица е в 
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно 
самоуправление. 

 Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община 
Стражица предоставя на заинтересованите лица възможност в 30 дневен 
срок да представят своите мнения и становища до председателя на 
Общински съвет Стражица по проекта за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци 

 
Вашите предложения можем да получим: 

- На адрес: гр. Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5;  
- на e-mail: obstr@abv.bg или postmaster@strazhitsa.e-gov.bg; 
- на факс: 06161 - 25-68; 
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и 

информация; 
чрез кметовете и кметските наместници от общината. 
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