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МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА 
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
1. Причини и мотиви за изменение на Наредбата администриране на 
местните данъци в Община Силистра: 
 Сега действащата Наредбата администриране на местните данъци в 
Община Силистра е приета с Решение № 114 по Протокол № 5 от 29.01.2008 г. и 
последно изменена и допълнена с Решение № 1038 по Протокол № 38 от 
24.04.2014 г.  
 С Държавен вестник бр. 54 от 17.07.2014 г. е изменена т. 1 от чл. 33 и е 
приета нова т. 7 на същият. Тези промени са съществени и не са отразени в сега 
действащата Наредба. 
 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата  промяна в 
Наредбата: 
Целта на настоящата промяна е уеднаквяване на действащите текстовете в 
Закона за местните данъци и такси и Наредбата администриране на местните 
данъци в Община Силистра. 
 
3. Очаквани резултати от приемане на промените и допълненията в 
Наредбата:  
Очакваните резултати от приемането на промените в Наредбата са свързани с 
приложението на заложените текстове в работата на Общинска администрация.  
 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:  
За прилагането на настоящата промяна в Наредба не са необходими 
допълнителни финансови средства.  
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 
Република България: 
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 
нормативен акт от по висока степен и е в съответствие с правото на Европейския 
съюз. 
 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от 
Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 14 дневен 
срок от публикуване на настоящият проект на интернет страницата на Общински 
съвет - Силистра, да направят писмени предложения и да изразят становища по 
проекта, които могат да бъдат депозирани Общински съвет - Силистра или 
изпратени на електронен адрес obs@silistra.bg 
       
 
       Вносител:……………………….. 
                  Димитър Генов – Председател на  
         Общински съвет – Силистра 
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       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
от 

ДИМИТЪР ГЕНОВ ПЕТРОВ 
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА 
 

Относно: Промяна в Наредбата администриране на местните данъци в Община 
Силистра   
          
   Уважаеми общински съветници,  
 
 С вх. № 3152/10.06.2014 г. на Общински съвет Силистра е депозирано 
писмо от Районна прокуратура – Силистра, като орган който изпълнява на надзор 
за законност. В писмото е посочено несъответствие между текстовете на 
Наредбата за определяне и администриране на местни данъци в Община 
Силистра и чл. 33, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси относно определяне 
и оценяване на наследственото имущество и се прави предложение за 
предприемане на нужните действия по изменение и допълнение на наредбата.  
 При извършена проверка на двата нормативни акта се установи, че с ДВ 
бр. 54 от 17.07.2014 г. е изменена т. 1 от чл. 33 и е приета нова т. 7 на същият, 
които не са отразени в чл. 28, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране 
на местни данъци в Община Силистра. 
 
 Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 от ПОД на Общински съвет Силистра във вр. с 
чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, внасям настоящото предложение за изменение и 
допълнение на текста на чл. 28, ал. 1, т. 1 и т. 7 от  Наредбата за определяне и 
администриране на местни данъци в Община Силистра, както следва: 
 
Изменя и допълва:  чл. 28, ал. 1, в следният смисъл:  
 
т. 1 „недвижимите имоти на територията на страната – по данъчна оценка 
съгласно приложение № 2” 
 
Нова т. 7: недвижимите имоти на територията на друга държава - членка 
на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по 
данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно 
облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с 
точен превод на български език, извършен от заклет преводач. 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Силистра, да вземе 
следното: 
 
     Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 На осн. чл. 23, ал. 1, т. 2 от ПОД на ОС – Силистра, във вр. с чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, ПРИЕМА следните промени в Наредбата за определяне и 
администриране на местни данъци в Община Силистра, както следва: 
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ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА:  чл. 28, ал. 1, в следният смисъл:  
т. 1 „недвижимите имоти на територията на страната – по данъчна оценка 
съгласно приложение № 2” 
 
Нова т. 7: недвижимите имоти на територията на друга държава - членка 
на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по 
данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно 
облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с 
точен превод на български език, извършен от заклет преводач. 
 
 
 
Приложение: Мотиви 
                      
 
 
        Вносител:…………………….  
                                  Димитър Генов – Председател на  
        Общински съвет Силистра 
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