
Мотиви 
 

към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Калояново 

 

 

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, след 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, 

Община Калояново приема предложения и становища, относно Проекта за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Калояново на e-mail: 

kaloianovo@mail-bg.com или в деловодството на адрес: с. Калояново, пл. 

„Възраждане” № 6 , в срок до 23.05.2017 г. 

 

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

представяме следните Мотиви към Проект за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Калояново . 

 

 

1.Причини, които налагат приемането 

 

В брой 97 от 06.12.2016 г. на Държавен вестник са обнародвани промени в 

Приложение №2 към Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 3, ал.1 от 

Приложение № 2 (в сила от 01.01.2017 г.) данъчната оценка се определя от 

служителите на общинска администрация по местонахождение на имота в 5 

– дневен срок от подаване на искане по образец. 

Законодателните промени касаят срока, в който общинските 

администрации следва да изпълняват административната услуга. 

Удостоверение за данъчна оценка се издава за целите на облагането с 

данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне 

на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския 

процесуален кодекс и в други предвидени от закона случаи. 

 

2. Целите, които се поставят. 

 

Осигуряване на съответствие на наредбата с изискванията на 

законодателството на Република България. 

 

3. Очаквани резултати. 

 

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото 

законодателство в Република България; 

 Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при 

определяне размера на местните такси на територията на общината; 

Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра 

информираност на местната общност; 

 

 

 



 

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

уредба. 

 

За прилагането на Наредба не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

 

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

на Република България: 

 

Предлаганият проект за приемане на изменение и допълнение Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Калояново е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска 

харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, 

свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни 

актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено 

върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с 

предлаганите текстове в Наредбата. 


