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Съгласно чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 
30 дни, Община Марица чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 
Наредбата на e-mail adpec:obshtina@maritsa.org или в деловодството на Община Марица, гр. 
Пловдив, бул. Марица № 57а. 
 

 
Мотиви по  чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проект за приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местни 
данъци  на територията на Община Марица 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определяне размера на местни данъци на територията на Община Марица. 
 

С Решение № 1, взето с протокол № 1 от 09.01.2019 г., изменено с Решение № 8, 
взето с протокол № 2 от 30.01.2019 г. на Общински съвет „Марица“, компетентният орган е 
приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните 
данъци на територията на община “Марица“. При извършена служебна проверка в община 
„Марица“ относно факта на публикуването на приетите от Общински съвет „Марица“ 
нормативни актове, се установи, че по отношение на промените, приети в Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на община “Марица“ с цитираните 
по-горе решения на Общинския съвет, не е спазен срокът по чл.22, ал.2 от ЗМСМА, относно 
разгласяването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на община “Марица“. Горното мотивира извод, че приетите 
с Решение № 1, взето с протокол № 1 от 09.01.2019 г. на Общински съвет „Марица“ 
изменения в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на община “Марица“ не могат да породят правни действия, 
тъй като не се влезли в сила. В тази връзка е и получено писмо от Областния управител на 
Област Пловдив, с изх. № РД-37-37/20.02.2019 г. Всички тези мотиви са дали основание за 
предприемане на съответните действия за отмяна на Решение № 1, взето с протокол № 1 от 
09.01.2019 г. на Общински съвет „Марица“, изменено с Решение № 8, взето с протокол № 2 
от 30.01.2019 г. на Общински съвет „Марица“, което е сторено с Решение № 79, прието с 
протокол № 5 от 27.02.2019 год.  

С писмо изх. № АК-01-45#5/07.03.2019 год., Областен управител на област Пловдив 
е  констатирал незаконосъобразност на Решение № 79, прието с протокол № 5 от 27.02.2019 
год. на Общински съвет „Марица” с мотиви, че нормативните административни актове се 
отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.  

Ето защо, за да се породят правните последици, които Общински съвет „Марица” 
желае да породи, Решение № 79, прието с протокол № 5 от 27.02.2019 год., следва да бъде 
осъществено с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне размера на местни данъци на територията на Община Марица в частта за 
определените размери на данъка върху превозните средства. 

В същото време, съгласно чл. 1. ал. 3 и ал. 4 от ЗМДТ,  когато до края на предходната 
година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, 
местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на 
предходната година. и не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и 
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начин на определяне на местните данъци в течение на годината. Съгласно § 40 от Преходни 
и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).  

За 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните 
средства до 31 януари 2019 г. След като към 31.01.2019 год. няма влязъл с сила подзаконов 
нормативен акт за нови размери на данъка върху превозните средства в община Марица, 
следва да се прилагат минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, 
определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 
 
 
2. Цели, които се поставят.  
           Предвид обстоятелството, че приетите с Решение № 1, взето с протокол № 1 от 
09.01.2019 г. на Общински съвет „Марица“ изменения в Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община “Марица“ 
не могат да породят правни действия, тъй като не се влезли в сила, се създава правна 
несигурност при прилагането на правни норми, които засягат значителен кръг субекти – 
притежатели на моторни превозни средства. При осъществено проучване е установено, че 
към януари 2019 год., тези МПС са общо 4089 партиди различни от леки автомобили. 
Засегнатите лица следва да имат яснота за точния размер на дължмите от тях данъци за  
върху превозните средства, дължими през 2019 год.  

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Марица 
няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на 
Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Марица:   

 Очакваните резултати след приемане на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Марица са привеждане в 
съответствие на общинската наредба с измененията в ЗМДТ,  които са в сила от 01.01.2019 г. 
с приемането на § 39 и § 40 на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративно 
подоходно облагане и изключване на възможността за превратно тълкуване и прилагане 
подзаконов нормативен акт, който не е породил правни последици. 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
  

Настоящият проект на 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 Наредбата за определяне размера на местните данъци на община 
Марица е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен, както и с тези на европейското законодателство. 
 

Забележка: Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 
от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Марица, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и 



  

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Марица на 
web адрес: www. maritsa.org. 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.1, ал.2,  във връзка с § 40 от  ЗИД на ЗКПО и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и 
въз основа на приложените към докладната записка Мотиви за приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията Община Марица, Общински съвет Марица приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Община Марица: 

 
В Глава Втора “Местни данъци“, раздел ІV „Данък върху превозните средства“ се 

правят следните промени: 
§1. Отменя се Чл.41 (1) ,  
§2. Отменя се Чл.41 (6)  
 
Преходни и заключителни разпоредби 
 
§ 3/нов/ За 2019 г. данъкът върху превозните средства се определя съгласно 

минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


