
  

ДОКЛАД 

От инж. Петър Минков – заместник-кмет на община „Марица" 
Относно: Необходимост от приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ – Пловдивска област.  
 

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 на 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 да 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. 

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 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. 
 
С уважение, 
ИНЖ. ПЕТЪР МИНКОВ 
Заместник-кмет на Община „Марица“ 
 


