
М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

I. Причини, които налагат приемането: 
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. 
  

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: 
Представеният проект няма да изисква допълнителни финансови средства и /или 

други средства. Прилагането на наредбата ще се осъществява с предвидените финансови 
средства в бюджета за структурните звена, изпълняващи контролни функции по тази 
наредба. Вследствие на осъществения контрол и неспазването на разпоредбите на Наредбата, 
нарушителите носят административно–наказателна отговорност, изразяваща се в глоби от 
тяхна страна. 
 
IV. Очаквани резултати от прилагането: 

1.  Уеднаквяване на местната нормативна уредба с националното законодателство; 
2. 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 съответствие 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. 
 
VI. Правни основания: 

На основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 23 от Закона за местното самоуправление и  местната 
администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 8,  
чл. 11 и чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове. 


