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                               ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 
 
 ДО  
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 
 
 
 

                Д О К Л А Д  
 
                        От Йордан Йорданов – Кмет на Община Елин Пелин 

 
 

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

Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с решение           

№ 48 по протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. с решение № 499 до                   

№ 507 вкл. по протокол №21/29.01.2009г., решение № 892 по протокол 

№35/28.01.2010г., решение № 1296 по протокол № 48/ 27.01.2011г.,  Решение                          

№ 83/22.12.11г. и Решение № 893/ 20.02.2014 г. на Общински съвет – Елин Пелин. 

 
 
 
               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

обн., в ДВ, бр. 98/14.12.2010 г., бяха направени редица изменения, свързани с процеса 

на финансова децентрализация на общините и разширяване на собствената им 

приходна база, съобразявайки конкретните размери на местните данъци със 

социалните и икономическите условия на територията на съответната община. 

Съгласно чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет 

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

определени с него.  

С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет 

са ограничени от минимални и максимални граници, установени от законодателя за 

всеки вид местен данък. 

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на 

местните данъци се укрепва местното самоуправление, тъй като най-голямо значение 

за развитието на процеса е засилването на финансовата самостоятелност на 

общините.  
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Така дадените правомощия позволяват на общините да направят сериозни 

стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по 

общинските бюджети. 

Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за местни данъци и такси, 

общинският съвет определя с наредба размера на данъка върху недвижимите имоти в 

граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Размерът на данъка върху недвижимите имоти, за разположените такива на 

територията на Община Елин Пелин в момента е 3.5 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот. Предлагаме данъка да се завиши и да стане 4 на хиляда. 

Изменението в горната граница на данъка върху недвижимите имоти 

представлява една законова възможност общините да увеличат собствените си 

приходи, чрез промяна в размера на данъка. По този начин им се предоставят 

източници за „собствени” приходи, чието равнище те сами контролират, така, че да 

могат да финансират реализирането на редица предвидени публични блага и услуги, 

които предоставят. 

Предлаганото увеличение в размера на данъка върху недвижимите имоти ще 

разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Елин Пелин, които са 

естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на 

проекти, финансирани по оперативните програми и средства от Европейския съюз.  

Целта на приемането на настоящите промени е да се осигурят допълнително 

финансови средства в Общинския бюджет за 2015 г., за изпълнение на поставените в 

Общинския план за развитие на Община Елин Пелин за периода 2014-2020г. цели и 

постигане на заложените очаквани резултати от това. 

Във връзка с горното и с оглед преодоляване липсата на финансов ресурс 

необходим за реализиране на поставените цели и приоритети за устойчиво социално – 

икономическото развитие на Община Елин Пелин, предлагам Общински съвет – Елин 

Пелин да вземе следното решение: 

   

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал.2 и чл.22 от Закона за местните 

данъци и такси, при спазване на изискванията на чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от 

ЗНА, ОбС – Елин Пелин реши:  

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин 

Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с решение № 48 по 

протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. с решение № 499 до № 507 вкл. по 

протокол №21/29.01.2009г., решение № 892 по протокол №35/28.01.2010г., решение                

№ 1296 по протокол № 48/ 27.01.2011г.,  Решение № 83/22.12.11г. и Решение № 893/ 

20.02.2014 г. на Общински съвет – Елин Пелин, както следва:  

 

 §1. Чл. 15  се изменя така: 

„Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер                  

на 4 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.” 
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§2. Създава се нов § 16, както следва:  

 

§ 16. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин 

Пелин за определяне размера на местните данъци, e приета от Общински съвет - Елин 

Пелин с Решение……..по протокол ………… от заседание проведено на………………… 

и влиза в сила от 1 януари 2015 г. 

 

 

 

  

 
Изготвили: 

 

Елена Лекова -  Директор Дирекция ФСД 

 

Д. Димитрова – ст. юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

/Йордан Йорданов/        
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                               ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
 

 
 

 
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  

 

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) 
 
 
 
 

І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

обн., в ДВ, бр. 98/14.12.2010 г., бяха направени редица изменения, свързани с процеса 

на финансова децентрализация на общините и разширяване на собствената им 

приходна база, съобразявайки конкретните размери на местните данъци със 

социалните и икономическите условия на територията на съответната община. 

Съгласно чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет 

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

определени с него.  

С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет 

са ограничени от минимални и максимални граници, установени от законодателя за 

всеки вид местен данък. 

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на 

местните данъци се укрепва местното самоуправление, тъй като най-голямо значение 

за развитието на процеса е засилването на финансовата самостоятелност на 

общините.  

Така дадените правомощия позволяват на общините да направят сериозни 

стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по 

общинските бюджети. 

Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за местни данъци и такси, 

общинският съвет определя с наредба размера на данъка върху недвижимите имоти в 

граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Размерът на данъка върху недвижимите имоти, за разположените такива на 

територията на Община Елин Пелин в момента е 3.5 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот. Предлагаме данъка да се завиши и да стане 4 на хиляда. 
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Изменението в горната граница на данъка върху недвижимите имоти 

представлява една законова възможност общините да увеличат собствените си 

приходи, чрез промяна в размера на данъка. По този начин им се предоставят 

източници за „собствени” приходи, чието равнище те сами контролират, така, че да 

могат да финансират реализирането на редица предвидени публични блага и услуги, 

които предоставят. 

Предлаганото увеличение в размера на данъка върху недвижимите имоти ще 

разшири базата за формиране на собствени приходи за Община Елин Пелин, които са 

естествена основа за развитие на местните дейности, както и за съфинансиране на 

проекти, финансирани по оперативните програми и средства от Европейския съюз.  

 
 

ІІ. Цели които се поставят: 

- осигуряване на допълнително финансови средства в Общинския бюджет за 

2015 г., за изпълнение на поставените в Общинския план за развитие на Община Елин 

Пелин за периода 2014-2020г. цели и постигане на заложените очаквани резултати от 

това. 

- преодоляване липсата на финансов ресурс необходим за реализиране на 

поставените цели и приоритети за устойчиво социално – икономическото развитие на 

Община Елин Пелин; 

 - финансиране реализирането на редица предвидени публични блага и услуги, 

които се предоставят от Община Елин Пелин.  

 

 

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

уредба. 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 

средства. 

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

 

  Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:  

-  повишаване на собствени приходи.   

- реализиране на поставените цели и приоритети за устойчиво социално – 

икономическото развитие на Община Елин Пелин; 

 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

1. Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, е подзаконов 

нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и 

такси поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е 
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предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския 

съюз. 

2. Организацията в местното самоуправление и местната администрация е 

регламентирана най-вече в Европейската Харта за местното самоуправление и в 

Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от 

отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на 

задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно 

самоуправление.  

 

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на приемане от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то 

приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. В 

тази връзк Проектът на Наредбата е съобразен с  чл. 3, т. 1 във вр. с т. 2 и чл. 4 от 

Европейската харта за местното самоуправление. 

 

 

 

 

 

 ВНОСИТЕЛ: 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

 /Йордан Йорданов/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на 

заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и 

становища по предложения проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера 

на местните данъци, Предложения по проекта могат да бъдат депозирани 

в Община Елин Пелин – Центъра за услуги и информация на гражданите, 

както и на e-mail: www.elinpelin.org 
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