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КЪМ ПРОЕКТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА №16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА  
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

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

 
1. Причини налагащи приемането на нова наредба за определяне размера на 

местните данъци в Община Главиница. 
Във връзка с Разпореждане № 114 от 21.02.2020г. на Административен съд Силистра 

постановено по Протест от Окръжна Прокуратура Силистра се установи, че при 
първоначалното приемане на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци в 
Община Главиница с Решение № 20 по Протокол № 4 от 07.02.2008г. не е спазена процедурата 
по чл.26, ал.4 и 28,ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), а именно – не са установени 
доказателства за нейното публикуване на сайта на Общински съвет, както и мотиви за 
приемане й. Установените пропуски представляват съществено нарушение на 
административно-производствените правила за приемане на нормативните актове и при 
обжалване или протестиране неспазената процедура може да доведе до отмяна на цялата 
Наредба от Административен съд Силистра. Предложеният проект на Наредба се придържа 
към размерите на действащите местни данъци в Община Главиница и тяхното определяне, 
като се предлагат няколко промени, които са продиктувани от изменения в Закона за местните 
данъци и такси през 2019 г., които следва да намерят своето приложение и в Наредбата в 
съответствие с нормативния акт от по-високо ниво.  

2. Цели които се поставят: 
Законосъобразно изпълнение на процедурата по приемане на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци в Община Главиница, съобразно действащото 
законодателство. Спазване на принципите на откритост, публичност и граждански контрол 
върху дейността на местните власти при администрирането и определянето на местните 
данъци на територията на Общината. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
За предлаганата изцяло нова Наредба за определяне на размера на местните данъци 

в Община Главиница не са необходими финансови или други средства. Финансовото и 
материално обезпечаване на приложението на Наредбата е налице, с оглед факта че и към 
настоящия момент разпоредбите се прилагат от община Главиница. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 
С настоящото предложение на проекта за нова Наредба за определяне на размера на 

местните данъци в Община Главиница за Мандат 2019-2023година ще се регулира 
законосъобразната и процесуалната дейност на Общински съвет-Главиница с приемане на 
Наредбата, в съответствие със законовите изисквания.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият проект на Наредба за определяне размера на местните данъци в 

Община Главиница е нормативен подзаконов акт за прилагане на правила за определяне и 
администриране на местните данъци в Общината. Проектът не противоречи на нормативен 
акт от по-висока степени е в съответствие с правото на Европейския съюз.  



 
На основание чл. 26, ал. 4 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 - 
Главиница, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които 
могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Главиница или изпратени на електронен 
адрес: obshtina@glavinitsa.bg  
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