Мотиви:

1. Причини, налагащи изменение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Чирпан.
Има изменения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в ДВ,
бр.98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Със ЗИД на ЗКПО е изменен
ЗМДТ. Съгласно параграф 40 от ПЗР на закона общинският съвет определя
размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не
са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя
съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти,
определени в чл.55, ал.1 от ЗМДТ. Бе предложено на Общински съвет – Чирпан
(мандат 2015-2019) предложение за решение във връзка с гореспоменатото
изменение на заседание, проведено на 31.01.2019 г., което не бе прието.
Вследствие неприемането за 2019 г. данъкът бе определен съгласно
минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в
чл.55, ал.1 от ЗМДТ.
През 2019 г. ЗМДТ също е изменен неколкократно.
В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведен протест с вх.№
044 / 28.01.2020 г. от К.Тачев – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора
против отделни разпоредби на наредбата – чл.39, чл.40, ал.1, ал.2, ал.6, ал.8 и
ал.9, чл.44, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5 и чл.51, ал.1, т.4.
2. Цели,които се поставят.
• Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба на Община Чирпан.
• Повишаване на приходите в бюджета на Община Чирпан.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на промяната в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Чирпан не са необходими допълнителни
финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането.
• Очакваните резултати след приемането на промяната в наредбата са увеличаване
на приходите в Община Чирпан от данъците върху превозните средства, респ.
увеличаване на възможностите на общината за извършване на капиталови
разходи от собствени бюджетни средства за ремонти на дълготрайни
материални активи;
• Хармонизиране на подзаконовата уредба с действащото законодателство в
областта на местните данъци;
• Избягване на съдебно производство по повод противоречието между нормите на
местната наредба и ЗМДТ.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект за промяна на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен акт,
който съответства на българското законодателство, в частност на ЗМДТ, както и на

правото на Европейския съюз – по-конкретно на Европейската харта за местното
самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове –
съгласно горепосочената нормативна разпоредба срокът за предложения и становища
по проектите, публикувани за обществени консултации по е не по-кратък от 30 дни.
При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в
доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14
дни.
В конкретния случай съставителят на проекта определя срок от 14 дни, като
мотивът е следният:
• Избягване на съдебно производство по повод противоречието между
нормите на местната наредба и ЗМДТ;
• Отстраняване в спешен порядък на несъответствието между ЗМДТ и
местната наредба.

