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Общинска администрация
Хисаря
гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко № 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,
E-mail: contacts@hisarya.bg WEB: http://hisarya.bg

МОТИВИ
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето размера на местните данъци на територията на община Хисаря,
приета с Решение № 573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение №
17/13.12.2011г., Решение № 434/17.12.2013г., Решение № 629/23.12.2014г., Решение
№ 175/13.09.2016 г., Решение № 688/28.12.2018 г., Решение № 689/28.12.2018г.,
Решение № 709/29.01.2019 г. и Решение № 21/23.12.2019г. („Наредбата”)
( Съгласно изискванията на чл. 28 от Закон за нормативните актове)
Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) урежда общите правила касаещи
местните данъци. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, Общинския съвет, притежаващ
нормотворческа компетентност в областа на определяне на местните данъци и е приел
Наредбата посочена по-горе.
1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Хисаря.
След анализ на собствените приходи на Община Хисаря и с оглед на драстичното
увеличение на размера на електроенергията, цените на горивата, цените на храните
извода е, че е необходим ръст в собствените приходи на общината. Този ръст се постига
по два способа - чрез мерки за повишаване на събираемостта и чрез непопулярната мярка
увеличаване на размера на данъците. Тъй като при събираемостта на местните данъци и
такси е достигнато ниво, което не може да бъде значително повлияно чрез допълнителни
административни процедури, т.е. само чрез способите на принудително събиране не
може да се постигне желания траен ръст в собствените приходи, се налага извода за
необходимост от преминаване към другия способ, а именно към повишаване ставките на
местните данъци.
Настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
на местните данъци на територията на Община Хисаря обхваща нормите,
регламентиращи определянето на размерите на:
 данъка при придобиване на имущества по възмезден начин (чл.35, ал.2 от
Наредбата);
 данък върху превозните средства (чл.41, ал.1, т.1 букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и
„е” и чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата);
 туристическия данък (чл.51, ал.1 от Наредбата).

1.1. Данък при придобиване на имущества по възмезден начин
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Режимът на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение и
възмезден начин е регламентиран в чл. 44-51 от Закона за местните данъци и такси. Обект
на облагане с данък са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и
моторните превозни средства, придобити по дарение и възмезден начин. Данъчно
задължени лица са приобретателите на имущества. Основа за определяне на данъка е
оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. За недвижимите
имоти, основа за облагане е уговорената цена или по определена от държавен или
общински орган цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка - по последната. При поголямата част от сделките данък придобиване се начислява върху данъчната оценка,
въпреки, че уговорената цена между продавач и купувач е по-висока. Последната обаче
не фигурира в изготвените нотариални актове и по този начин, данъкът който се заплаща
е по-нисък от реално дължимия. Години наред експерти в тази област търсят начин тази
практика да бъде прекъсната, но към настоящия момент няма законодателни промени.
Прехвърлянето на моторните превозни средства се извършва по застрахователна
стойност, която може да се каже, че вече е реална стойност, след извършени промени
при застрахователите.
Предложението по настоящия пункт, касае изменение единствено на чл.35, ал2
от Наредбата, определяща данъчната ставка за придобиване на имущество по възмезден
начин. Данък при придобиване на имущества по възмезден начин е вид местен данък, но
той не е повсеместен данък, какъвто е данък върху недвижим имот. Лицата, които
заплащат този вид данък са ограничени, т.е само тези които ще извършват сделка с
недвижим имот или закупуващите моторни превозни средства, регистрирани за
движение в страната.
Предлагам увеличаване на ставката на Данъка при възмездно придобиване на
имущество от 2,5 на сто да бъде завишена на 2,8 на сто.
Очаквания финансов резултат от тази промяна е увеличаване на прихода с 30
000 лв. от данъка при придобиване на имущество по възмезден начин.
В следващата таблица е представена информация за този данък относно това
какви са границите регламентирани в Закона за местните данъци и такси, в които
Общински съвет следва да определи размера му за община Хисаря, каква е досега
действащата ставка и какъв е размера, който е предложен за определяне за в бъдеще.
Раздел ІІІ. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, Чл. 47, ал.1
При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от ЗМДТ, данъка се начислява върху
оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общински съвет с наредбата по
чл.1, ал.2, както следва:

Граници по ЗМДТ

(2) При възмездно придобиване на имущество
данъкът се определя от общински съвет в размер
от 0,1 до 3 на сто върху оценката на
прехвърляното имущество , а при замяна - върху
оценката на имуществото с по-висока стойност:
от 0,1 до 3 на сто

Настоящ размер по
Наредбата за местни
данъци и такси в
община Хисаря

2,5 на сто

Предложение за
нов размер

2,8 на сто
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1.2.Данък върху превозните средства
Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозно
средство.
Предлагам увеличаване на данъка върху превозните средства за леки
автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т.
Предложението е съобразено с границите определени в ЗМДТ.
Данъкът се определя по формула, посочена в ЗМДТ, която включва два
компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и
годината на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на
автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.
Имущественият компонент (ИмК) е предвидено да се определя от ставката за тази
част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от
годината на производство на автомобила по следната формула ИмК = СkW x Кгп, при
която формула СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка.
В ЗМДТ са регламентирани шест диапазона на мощности на автомобили и
съответно определени минимална и максимална стойност на границите на размера на
данъка за всеки диапазон на мощност (вж. чл.55 ал.1 т.1 от ЗМДТ). Общинския съвет
определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост
от мощността на автомобила, в следните граници:
 до 55 kW включително - от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;
 над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
 над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
 над 110 kW до 150 kW включително - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;
 над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;
 над 245 kW - от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;
Коефициентът за годината на производство на автомобила (Кгп) е диференциран
по години, като е определен императивно в ЗМДТ както следва:
Брой на годините от годината на
производство, включително годината
на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

От друга страна, екологичният компонент (ЕК) е свързан с екологичните
характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява
екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за
изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент
осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични
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стандарти Евро 4 и по-високи и утежнение за собствениците на автомобили, които не
съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, пониска от „Евро 4“.
По отношение на коефициента за екологична категория са определени границите,
съгласно чл.55, ал.2 в рамките на които общинският съвет следва да определи размера на
коефициента за всяка екологична категория в наредбата, както следва:
Екологична категория
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“
„Евро 3“
„Евро 4“
„Евро 5“
„Евро 6“ и „ЕЕV“

Коефициент
1,10 – 1,40
1,00 – 1,10
0,80 – 1,00
0,60 – 0,80
0,40 – 0,60

Във връзка с предоставената по чл.55, ал.1 от ЗМДТ възможност, настоящото
предложение е размерът на данъка за леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т. да бъде изменен, както следва:
Леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т

Размер /граници/ на
данъка по чл.55,ал.1,т.1
от ЗМДТ

Размер на данъка
за Община Хисаря

Размер на данъка
за Община Хисаря

настоящ размер

предложение за
нов размер

до 55 kW включително

от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW

0,34 лв. за 1 kW

0,44 лв. за 1 kW

над 55 kW до 74 kW включително

от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW

0,54 лв. за 1 kW

0,64 лв. за 1 kW

над 74 kW до 110 kW включително

от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW

1,10 лв. за 1 kW

1,20 лв. за 1 kW

над 110 kW до 150 kW включително

от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW

1,23 лв. за 1 kW

1,33 лв. за 1 kW

над 150 kW до 245 kW включително

от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW

1,60 лв. за 1 kW

1,70 лв. за 1 kW

над 245 kW

от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;

2,10 лв. за 1 kW

2,20 лв. за 1 kW

По отношение коефициентът на екологичния компонент при определяне на
данъка върху превозните средства, предложеното изменение е следното:
Екологична категория

без екологична
категория, с екологични
категории "Евро 1" и
"Евро 2"
„Евро 3"
"Евро 4"
"Евро 5"
"Евро 6" и "ЕЕV"

Коефициент
Коефициент за Коефициент за
/граници/ по
Община Хисаря Община Хисаря
чл.55,ал.1,т.2 от
ЗМДТ
Настоящ
Предложение за
размер
нов размер

1,10 – 1,40
1,00 – 1,10
0,80 – 1,00
0,60 – 0,80
0,40 – 0,60

1,10
1,00
0,80
0,60
0,40

1,15
1,05
0,85
0,65
0,45
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С така направеното предложение за изменение на данъка върху превозните
средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т. се очаква в бюджета да постъпят допълнително около
71 400 лв.
1.3.Туристически данък
На първо място с предложената Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хисаря се цели
синхронизиране с нормативната уредба от по-висока степен и попълване на празноти в
подзаконовия нормативен акт. На облагане с туристически данък подлежат всички места
за настаняване – клас „А”, „Б” и „В”. В сегашната редакция на чл.58, ал.1 от Наредбата,
за местата за настаняване клас „В” не е определен никакъв данък. Такъв е предвиден
само за места за настаняване, категоризирани с една, две, три или четири звезди, а
съгласно Закон за туризма само места за настаняване от клас „А” и „Б” подлежат на
такава категоризация. Наред с това, категориите места за настаняване са с до пет звезди,
а сегашната редакция предвижда хипотези с до четири звезди.
На второ място следва да обърна внимание на обстоятелството, че
регламентирането на туристическия данък цели осигуряване на ресурс за провеждане и
обезпечаване на собствена политика на общината, насочена към развитието на туризма.
Обект на облагане с данък са нощувките, предоставяни в средствата за подслон и местата
за настаняване по смисъла на чл. 11 от Закона за туризма и чл. 61р, ал. 1 ЗМДТ.
Приходите от туристически данък за периода от 01.01.2021г. до 31.10.2021г. за
общината са в размер на 158 477.28 лв.
Разходи, които общината е направила за същия период в направление туризъм са
в размер на 136 732,68 лв., в това число:



Издръжка на дейност „Паркове и озеленяване” /без разходи за персонал/– 68 948.04 лв.;
Извършени са разходи за поддръжка на инфраструктурата – Ремонт на улични настилки и
тротоари – 16 615.17 лв.




Указателни табели за ТИЦ и туристическите обекти в гр. Хисаря – 11 448 лв.
Издръжка на Дом на традициите с. Старо Железаре – 356.13 лв.;



За поддръжка на водопийните павилиони в гр. Хисаря - 439.99 лв.



Мероприятие с местно и национално значение, което допринася за развитието на туризма /
Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк - Жива вода”, Национален младежки конкурс
„Петнадесет лалета”, организиране и провеждане на празника на гр. Хисаря, възстановка на
Априлското въстание – 27 265.35 лв.




Реклама на туристическия продукт на общината – 11 060 лв.
Членски внос в „100-те Национални туристически обекта” и БУБСПА – 600 лв.

Общината извършва разходи за тази дейност в размер на получените приходи
от Туристически данък, като разликата в издръжката на парковете остава за сметка на
другите собствени приходи.
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В следващата таблица е представена информация за този данък относно това
какви са границите регламентирани в Закона за местните данъци и такси, в които
Общински съвет следва да определи размера му за нашата община, каква е досега
действащата ставка и какъв е размера, който е предложен.
Настоящ размер по
Наредбата за местни
данъци и такси в община
Хисаря

Граници по ЗМДТ

Места за настаняване Клас „В”
Категория "една звезда" за места
за настаняване Клас „А” и Клас
„Б”
Категория "две звезди" за места
за настаняване Клас „А” и Клас
„Б”
Категория "три звезди" за места
за настаняване Клас „А” и Клас
„Б”
Категория „четири звезди“ за
места за настаняване Клас „А” и
Клас „Б”
Категория „пет звезди“ за места
за настаняване Клас „А” и Клас
„Б”

Туристически данък
от 0.20 до 3.00 лв.

Предложение за нов
размер

0,60

от 0.20 до 3.00 лв.

0,47

0,60

от 0.20 до 3.00 лв.

0,58

0,70

от 0.20 до 3.00 лв.

0,63

0,80

от 0.20 до 3.00 лв.

0,63

1,00

от 0.20 до 3.00 лв.

1,50

В резултат на това увеличение очакваните приходи в общинския бюджет от този
данък следва да нараснат с около 70 598 лв.
Разчета е направен по следния начин:

категория
КЛАС "В"
1 звезда за КЛАС „А” и „Б”
2 звезди за КЛАС „А” и „Б”
3 звезди за КЛАС „А” и „Б”
4 звезди за КЛАС „А” и „Б”
5 звезди за КЛАС „А” и „Б”

Очакван брой нощувки
за 2021г.
4300
4300
52000
113000
119000

тур.дк
0.47
0.47
0.58
0.63
0.63

292600

X

оч.
Приход
2021
2021
30160
71190
74970
180362

промяна при
същите нощувки
тур.дк
оч. приход
0.6
2580
0.6
2580
0.7
36400
0.8
90400
1
119000
1.5
X
250960

2. Целите, които се поставят.
Целта е синхронизиране с нормативната уредба от по-висока степен.
По отношение изменение на туристическия данък е налице празнота в местната
нормативна уредба, което следва да бъде преодоляно с настоящото предложение.
Целта на предложеното изменение при определяне на данъка върху превозните
средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т. е с очаквано екологично въздействие. Свързано е с постигане на
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по-голяма справедливост при определяне на данъка върху превозните средства и
равнопоставеност между собствениците на леки и товарни автомобили с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 тона. Въздействието върху размера на
задължението на лицата при годишния данък върху превозните средства от
предложените стойности на облагане се обуславя от множество различни обстоятелства,
като година на производство, мощност на двигателя и определената ставка на данъка.
С предложените промени на Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Хисаря, относно предложеното изменение по отношение
данък за придобиване на имущество по възмезден начин, се цели повишаване на
собствените приходи в бюджета на община Хисаря и постигане на очакваните резултати
посочени в т.1.1. от настоящите мотиви
3. Очаквани резултати.
Очакваните резултати след приемането на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Хисаря:
- увеличение на собствените приходи на общината, които ще дадат възможност за
осигуряване на средства за подобряване и поддържане на инфраструктурата на
територията на община Хисаря, изпълнение на социалната, културната и
образователната политика на общината, съфинансиране на проекти по различни
програми;
- по-голяма гъвкавост при разходване на местните приходи;
- улесняване на гражданите при изчисляването на дължимите от тях данъци.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на община Хисаря няма да е свързано с
изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с
ангажиране на допълнителни човешки ресурси..
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България:
Предлаганият проект по изменение на Наредбата е подзаконов нормативен
акт, предвиден за приемане въз основа на чл.21, ал.2 от ЗМСМА. Приемането на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Хисаря е подзаконов нормативен акт и е в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен /ЗМДТ, Закон за туризма/
както и с тези на Европейското законодателство. Принципите на местното
самоуправление и местната администрация са най-непосредствено изразени в
„Европейската харта за местното самоуправление”. Те подчертават необходимостта
от отчитането в правните актове на всички особености на местното самоуправление,
с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез ефективно изпълняване
на обществените задължения, възложени по принцип на властите, които са най-близо
до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение на
подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА от Общински съвет Хисаря като орган на местното самоуправление, то
приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление",
при спазване на разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.
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Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на община Хисаря е публикуван на
официалната интернет страницата на община Хисаря в секция „Общински съвет“,
подсекция „ПРОЕКТО - НАРЕДБИ”.
На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.11.2021 г. за
предложения и становища, които могат да бъдат депозирани на адрес гр. Хисаря, п.к.
4180, ул. “Генерал Гурко” №14 - деловодство и на е-mаil адрес: contacts@hisarya.bg

/П/
ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община Хисаря

Приложение№ 1
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Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера
на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение №
573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011г., Решение №
434/17.12.2013г., Решение № 629/23.12.2014 г., Решение № 175/13.09.2016 г., Решение
№ 688/28.12.2018 г., Решение № 689/28.12.2018г.,Решение № 709/29.01.2019 г. и
Решение №21/23.12.2019г.
§ 1. В Чл. 35, в ал. 2 числото „2,5” се заменя с „2,8”.
§ 2. В алинея 1 от чл.41 се правят следните изменения:
1. В буква „а” числото „0,34” се заменя с „0,44”;
2. В буква „б” числото „0,54” се заменя с „0,64”;
3. В буква „в” числото „1,10” се заменя с „1,20”;
4. В буква „г” числото „1,23” се заменя с „1,33”;
5. В буква „д” числото „1,60” се заменя с „1,70”;
6. В буква „е” числото „2,10” се заменя с „2,20”.
§ 3. В Чл.41, ал.1, т.2 се изменя така
„2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория
на автомобила както следва:
Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични
категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,15

"Евро 3"

1,05

"Евро 4"

0,85

"Евро 5"

0,65

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,45

„
§ 4. В Чл. 58, ал.1 се изменя и допълва така:
„(1) Размерът на дължимия туристически данък на територията на община
Хисаря за местата за настаняване е както следва:
1. Клас В – 0,60 лв.

2. Категория „една звезда” за места за настаняване Клас „А” и Клас „Б”- 0,60
лв.
3. Категория „две звезди” за места за настаняване Клас „А” и Клас „Б” - 0,70
лв.
4. Категория „три звезди” за места за настаняване Клас „А” и Клас „Б”- 0,80 лв.
5. Категория „ четири звезди“ за места за настаняване Клас „А” и Клас „Б”– 1.00 лв.
6. Категория „ пет звезди“ за места за настаняване Клас „А” и Клас „Б”– 1.50 лв.
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
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Институция: ОБЩИНА ХИСАРЯ
Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с
Решение № 573/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011г.,
Решение № 434/17.12.2013г., Решение № 629/23.12.2014г. и Решение № 175/13.09.2016г.,
Решение № 688/28.12.2018 г., Решение № 689/28.12.2018г., Решение № 709/29.01.2019 г.
и Решение № 21/23.12.2019г.
І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА
Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) урежда общите правила касаещи
местните данъци. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, Общинския съвет е органа, който
определя
местните данъци. В изпълнение на своите правомощия същия е приел
Наредбата посочена по-горе.
Чрез инициираните промени в наредбата за определяне на местните данъци на
територията на община Хисаря се цели осигуряване на повече собствени приходи в
общинския бюджет.
ІІ. ЦЕЛИ
Приемането на настоящите промени цели повишаване на собствените приходи в
бюджета на община Хисаря, постигане на по-голяма финансова устойчивост, стабилност
и постигане на очакваните резултати посочени в т. VI.

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:
1.Община Хисаря.
2. Данъчно - задължени лица по смисъла на ЗМДТ.
ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ:
За целите на оценката дефинираме набор от две валидни опции (варианта):
Вариант 1 - „без намеса” („не се прави нищо“) и Вариант 2 - приемане на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на
територията на община Хисаря
Вариант за действие 1 - „Без намеса”:


Недостатъчно приходи в общинския бюджет и недостиг на средства за
изпълнение на разходните отговорности на общината.

Вариант за действие 2 - „Приемане на Наредба за определянето размера на
местните данъци на територията на община Хисаря


С приемането на наредбата ще се даде възможност за осигуряване на
повече приходи по бюджета на общината, които ще дадат възможност за
осигуряване на средства за подобряване и поддържане на
инфраструктурата на територията на община Хисаря.
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V. РАЗХОДИ
При приемане и прилагане на измененията и допълненията в настоящата наредба
не е необходимо разходването на бюджетни средства. Създава се допълнителна
финансова тежест за данъчно - задължените лица – идентифицирани като
заинтересовани страни.
VІ. ПОЛЗИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.
Ползите за заинтересованите страни са следните:
Осигуряване на повече приходи по бюджета на общината, които ще дадат
възможност за осигуряване на средства за подобряване и поддържане на
инфраструктурата на територията на община Хисаря, изпълнение на социалната,
културната и образователната политика на общината, съфинансиране на проекти по
различни програми.
Планираните постъпления от предложените промени на местните данъци ще
бъдат отразени в бюджета за 2022г. на община Хисаря.
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2
„Приемане на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на
община Хисаря”
VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
размера на местните данъци на територията на община Хисаря не се създават нови
регулаторни режими, не се засягат съществуващи такива, не се създават нови регистри.
ІХ.
ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ НЕ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО.
Х. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на община Хисаря е публикуван на
официалната интернет страницата на община Хисаря в секция „Общински съвет“,
подсекция „ПРОЕКТО - НАРЕДБИ”.
На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.11.2021 г. за
предложения и становища, които могат да бъдат депозирани на адрес гр. Хисаря, п.к.
4180, ул. “Генерал Гурко” №14 - деловодство и на е-mаil адрес: obhisar@hisar.bg
Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка,
която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Хисаря в предвидения
от закона срок.
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