
М О Т И В И 

 

по проекта за приемане на 
 

Наредба № 4а за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Маджарово 
 

 

1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

Причините за приемане на нова Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Маджарово са продиктувани от наличието на 

оспорване на действащата наредба,  приета с Решение № 19 от 31.01.2008 г. от 

Административен съд - Хасково, като приета при съществени нарушения на 

административнопроизводствените правила - Закона за нормативните актове.  

2. Цели които се поставят с предлаганият проект на Наредба: 

Целта е  да се постигне максимална актуалност на текстовете на Наредбата и 

премахване на противоречията с нормативните актове от по-висока степен.  

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба: 

- синхронизация на действащата наредба с приетите законови промени;  

- преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагането и 

приемането  на старата наредба; 

4.Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата: 
За прилагане на новата уредба не са необходими финансови и други средства. 

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

България: 

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 

което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба. Настоящата Наредба е 

подзаконов нормативен акт и нейните разпоредби са в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок 

от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – 

Маджарово, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, 

които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Маджарово или изпратени на 

електронния адрес на общината. 
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Кмет на община Маджарово 


