
М О Т И В И 

 

за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Крушари, публикувани на 

основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 

Административно-процесуалният кодекс 
  

Причини, които налагат приемането: 

При проверка по реда на надзора за законност, ОП-Добрич е протестирала 

законосъобразността на правни норми от Наредба №12, противоречащи на разпоредби 

на нормативни актове от по-висок ранг. 

След запознаване с правните норми от нормативни актове от по-висок ранг, а 

именно Закона за местните данъци и такси се установява противоречие със законови 

регламентации. Съгласно чл.17, ал.1 от Наредбата: „ Данъчната оценка на недвижимите 

имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на 

предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните 

данъци и такси.“. 

Според чл.21, ал.1, предложение „първо от ЗМДТ при изчисляване на данъка 

върху недвижимите имоти данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията 

е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка. 

В този смисъл разпоредбата на чл.17, ал.1, предложение „първо от местната 

наредба е в противоречие с разпоредби от ЗМДТ, което налага отмяната й. 

С разпоредбата на чл.32, ал.4 от местната наредба се сочи, че алинея 1 „обект на 

облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, 

ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по 

възмезден начин“ не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като 

нови. 

Това правило противоречи на чл.44, ал.4 от ЗМДТ, според който от обхвата на 

нормата са изключени МПС, които не са регистрирани за движение в страната. Двете 

групи МПС със сигурност не са еднозначни. Законодятелят специално е пояснил, че със 

законопроекта се изяснява и освобождаването от данък при придобиване на МПС, 

внесени като нови /ДВ, бр.95 от 2009г., в сила от 01.01.2010г./ 

Така приетата местна наредба създава проблеми при практическото й приложение, 

тъй като с нея се предлага да бъдат освободени отоблагане тези МПС, които при 

придобиването им на територията на страната не са егистрирани в движение в 

страната.Допълнително усложнениепредизвиква и отмятана на §1, т.2 ДР на ЗМДТ, 

посветена на понятието „моторни превозни средства“. 

Това налага отмяна на чл.32, ал.4 от местната наредба. 

Съгласно чл.52, ал.1, т.4 от местната наредба „ Данъчно задължените лица, които 

подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в 

следната поредност: 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 

смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 

и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и 

такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно 

място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено 

копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от 

съответната регионална занаятчийска камара.“ 

Съгласно  чл.61м, ал.1, т.4 ЗМДТ това преимущество важи за лицата, които 

използват работното си място за обучение на чираци. И извършват патентна дейност от 

посочените само в т.10 на Приложение №4. С местната наредба се позволява 



привилегията и на лица, извършващи действия по т.12 и т.13 от приложенията към 

закона. Това води до незаконосъобразност на така приетата норма от местната наредба, 

което налага нейната отмяна. 

Цели, които се поставят: 

С отмяната нацитираните по-горе текстове от Наредба №12  отношенията ще 

бъдат регулирани съобразно Закона за местните данъци и такси и подзаконовите 

нормативни актове, уреждащи материята.  

Целта на отмяната е именно прилагане на правилните и законосъобразни  правни 

норми. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на НИД на Наредба №12 

За отмяната на цитираните по-горе текстове от Наредба №12  не са необходими 

допълнителни финансови и други средства, тъй като същите са свързани единствено и 

само с нейната отмяна. 

Очаквани резултати от прилагането на НИД на Наредба №12, включително и 

финансови, ако има такива. 

С отмяната на цитираните  по-горе правни норми от Наредба №12 ще се 

постигне правилно и законосъобразно прилагане на правни норми от по-висок ранг. По 

този начин ще се избегне изземване на законова компетентност от други власти за 

сметка на местната власт. Финансови резултати от отмяната на НИД на Наредба №12 

не се очакват. 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 

на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е 

разработен в съответствие с релевантните за всяка законова материя актове на 

Европейското право, съдържащи се в Закона за местните данъци и такси и другите 

подзаконови актове, уреждащи тази материя.. 

Доколкото настоящият проект е с предмет на подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 

самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно 

самоуправление. 

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е 

публикуван на интернет страницата на Община Крушари, секция „Проекти на 

нормативни актове“. 

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 

от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища 

по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на Интернет страницата на община 

Крушари.  

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ! 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Крушари 

 

§1. В чл.17 се правят следните изменения: 

1.В алинея 1 предложение „първо“ се отменя. 

 

§2. В чл.32 се правят следните изменения: 

1.Алинея 4 се отменя. 

 

§3. В чл.52 се правят следните изменения: 

1. В алинея 1 точка 4 се отменя. 

 

§4.Наредбата влиза в сила от датата на приемането й. 

 

 

 

 

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА: 

 

Видин Каракашев 
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