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ДО 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Иван Стоянов Танев, кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне на размера на местните данъци на територията на община Братя 

Даскалови 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

  

На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет 

определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, 

определени в закона. Правомощието на органа на местното самоуправление – общинския 

съвет, да определя местните данъци,  е предоставено със Закона за местни данъци и такси. 

С така направената промяна, законодателят е предоставил на общинските съвети сами да 

определят собствените си приходи, което е част от процеса по финансова 

децентрализация на общините. Установяването и събирането на местните приходи се 

осъществява от служители на общинска администрация, с правомощия на органи по 

приходите. 

В изпълнение на Решение № 193 от 08.06.2020 г. на Старозагорският 

административен съд по протест на Окръжна прокуратура - Стара Загора са отменени 

разпоредбите на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определянето на размера на местните 

данъци  на територията на община Братя Даскалови, приета с Решение № 512 от 19.12. 

2018 г. и чл. 52, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Наредбата за определянето на размера на местните 

данъци  на територията на община Братя Даскалови, приета с Решение № 36 от 28.02.2008 

г. В тази връзка е необходимо Наредбата да се актуализира към сега действащите 

законодателни разпоредби. 

С Решение № 36 от 28.02.2008 г. Общински съвет Братя Даскалови, определя 

размера на местните данъци в Наредба за определянето на местните данъци на 

територията на община Братя Даскалови, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ.  От влизане в 

сила на Наредбата до настоящия момент, същата е претърпяла промени, които включват, 

както промени в размера на местните данъци, така и промяна на текстове, наложени от 

изменения в Закона за местните данъци и такси.  
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Основен приходоизточник в бюджета на общината, е данък върху недвижимите 

имоти. Облогът за 2020 г. е в размер на 114 418,29 лв., като към настоящия момент 

изпълнението е в размер на 75 847,07 лв. или 68,85%.  Определените размери за данък 

недвижим имот в Закона за местни данъци и такси, са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда 

върху данъчната оценка на имота. От приемането на Наредбата през 2008 г. към 

настоящия момент в Община Братя Даскалови, размера на данък недвижим имот е 1,5 на 

хиляда върху данъчната оценка. За юридическите лица, притежаващи нежилищни имоти, 

размера на данъка е 1,5 на хиляда върху по-високата стойност между данъчната оценка и 

отчетната стойност, като този размер също не е променян за периода от 2008 г. до 2020 г. 

включително.  

 Основна част от инвестициите направени до настоящия момент в общината са от 

външно финансиране. Изискванията от гражданите и бизнеса, относно местни 

инфраструктурни и други проблеми в общината, се увеличават в пъти повече от това, 

което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи.  

В тази връзка предлагаме минимално увеличаване на ставката на данък върху 

недвижими имоти, за всички данъчно задължени лица, да стане 2 на хиляда. 

С предложените промени на Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Братя Даскалово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ се цели 

повишаване на собствените приходи в бюджета на Община Братя Даскалови и постигане 

на очакваните резултати посочени в т. 4 от настоящите мотиви. 

 

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, се предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 

Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Братя Даскалови 

в сградата на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” 55 или 

на следния електронен адрес: kmet@bratia-daskalovi.com в срок до 15.12.2020 г. вкл. 

 

  

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да 

вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

    На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, реши: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови, както следва: 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

ИВАН ТАНЕВ 

Кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

   

mailto:obs@bratia-daskalovi.com
mailto:kmet@bratia-daskalovi.com


   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 2208 

ул. “ Септемврийци “ № 55                                                

E-mail: obs@bratia-daskalovi.com 

 

Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 

 

  

Изготвил: 

 Петя Михайлова 

 Директор на дирекция АООСИД 
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