
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 и във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА), предлагам на вниманието на заинтересованите лица  настоящия 
проект за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Георги Дамяново в 30-дневен срок, считано от 
10.02.2020г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения. 

  

Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта в 
деловодството на Община Георги Дамяново: с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, 
както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg  

 
 
 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА  

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Георги Дамяново, както следва:  

1. В чл. 11, ал.1 думите „от 1 март “ се заличава, а  „30 октомври“ се заменят  с „31 
октомври“. 

2. В чл. 11, ал.2 думите „от 1 март “ се заличава, а  „30 октомври“ се заменят  с „31 
октомври“. 

3. В чл. 40 

      а) досегашният текст става ал. 1;  

      б) създава се ал. 2:  

 (2) Задължението за деклариране по ал.1 се прилага, когато : 

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

 

4. В чл. 46, ал.1 думите „от 1 март“ се заличават, а  „30 октомври“ се заменят  с „31 
октомври“. 

5. В чл. 52, ал.1, т.4   цифрите  „12 и 13“ се заличават. 

6. § 3 от Преходните и заключителни разпоредби се променя така : 

  „За всички неуредени въпроси в настоящата Наредба, свързани с местните данъци и такси 
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се спазват разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.“ 
 

  

11. В Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата се допълват по следния начин: 

Създава се нов §13, както следва:  

§ 13. Промените взети с Решение № ……... на Общински съвет влизат в сила от 1 
януари 2020 г.   

 
12. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Георги Дамяново. 
 
 

ВНОСИТЕЛ: НИНА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 


