
 

 

 
 
 
Изх. №............................ 
 
.............................2022 г. 

 
ДО  
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Нина Петкова, Кмет на Община Георги Дамяново 

 
Относно: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци територията на община Георги Дамяново, приета от Общински съвет Георги 
Дамяново с Решение № 36/29.02.2008 г., изменена с Решение № 160/21.01.2009 г., Решение № 
258/21.12.2009 г., Решение № 269/28.01.2010 г., Решение № 401/27.01.2011 г., Решение № 
431/25.03.2011 г., Решение № 56/25.04.2012 г., Решение № 369/13.02.2014 г.  
 
 

Уважаеми г-н Председател,  
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,  

 
В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към 

проекта на Наредба за изменение и допърнение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци територията на община Георги Дамяново, приета от Общински съвет Георги Дамяново с 
Решение № 36/29.02.2008 г., прилагаме съответните мотиви, както следва:  
 
І. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допърнение на Наредбата 
за определяне размера на местните данъци територията на община Георги Дамяново, 
приета от Общински съвет Георги Дамяново с Решение № 36/29.02.2008 г. 
 

В  протест, подаден до Административен съд - Монтана, Районна прокуратура - Монтана, 
на основание чл.186, ал.2, във връзка с чл.185, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1, т. 1 от АПК и 
чл.145, ал.6, от ЗСВ, оспорва законосъобразността на: чл. 32, ал. 4 от Раздел III на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци територията на община Георги Дамяново (наричана по-
долу Наредбата)  със следните мотиви: 

Чл. 32, ал. 4 от Наредбата гласи: „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 
които не са регистрирани в страната”. Тази редакция на чл. 32, ал.4 е в съответствие с чл. 44, 
ал. 4 (в сила от 01.01.2010 г.) от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).  

В сила от 01.01.2021 г. чл. 44, ал. 4 от ЗМДТ претърпява следната редакция: „Алинея 1 не 
се прилага за моторни превозни средства: 

1.  придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 
2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за 

движение в страната; 
3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща 

регистрация за движение от нов приобретател в страната. 
Поради новата редакция на чл. 44, ал. 4 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2021 г.) е наложително 

да се промени и чл. 32, ал. 4 от Наредбата. 
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II. Цели, които се поставят: 
 

С приемането на настоящите предложени изменения се цели привеждане на текстовете от 
Наредбата в съответствие със Закона за местните данъци и такси. 
 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
 

Не са необходими финансови и други средства за прилагането на  предложените 
изменения в Наредбата. 
 
IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 
 
- уеднаквяване на местната нормативна уредба с националното законодателство; 
- чрез прилагането на изменението в Наредбата ще бъдат изпълнени съображенията на Районна 
прокуратура - Монтана , изложени в Протест с изх. № 1043/21.03.2022 г.  
 
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
 

Проектът за изменение на подзаконовия нормативен акт е съобразен с действащия към 
момента Закон за местните данъци и такси, който от своя страна е в съответствие с Европейското 
законодателство. 

 
Считам, че съображенията на Районна прокуратура - Монтана  са основателни и в тази 

връзка предлагам, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет да обсъди и 
постанови следното:                      

Р Е Ш Е Н И Е: 

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци територията на община Георги Дамяново, приета от Общински съвет Георги Дамяново с 
Решение № 36/29.02.2008 г., както следва:  

1. Изменя чл. 32, ал. 4 , както следва: 
„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства: 
1.  придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 
2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за 
движение в страната; 
3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща 
регистрация за движение от нов приобретател в страната.“ 
 
2. Създава се § 15 към Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Георги Дамяново, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 
от ЗМДТ, приета с Решение № 36/29.02.2008 г.  на Общински съвет Георги Дамяново, както 
следва: 
 
§ 15. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Георги Дамяново, съгласно чл. 1, ал. 4 от ЗМДТ влиза в сила, 
считано от 01.01.2023 г.  
 
II. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община Георги Дамяново.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копие на Протест на Окръжна прокуратура – Монтана.  

 
С уважение, 
 
НИНА ПЕТКОВА     /п/ 



Кмет на Община Георги Дамяново 


