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 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО  
 

М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА БАНСКО 

 
 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове 

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение. 

Измененията, които се предлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на 
действащата Наредба, предвид изложените в Протест на Окръжна прокуратура- 
Благоевград с който е образувано адм. дело № 524/2019г. по описа на 
Административен съд Благоевград мотиви.  

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеният проект на 
Наредбата са свързани с необходимостта от привеждане на разпоредбите на наредбата в 
съответствие с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен, а именно Закон за 
местните данъци и такси (ЗМДТ) и адаптиране на уредбата с актуалните обществени 
потребности. 

В цитираният Протест на Окръжна прокуратура- Благоевград е установено 
наличие на незаконосъобразни разпоредби, а именно: 

Чл.18. (изм. с Решение №880/27.12.2018г. на ОбС) (1)  

2. За гр. Банско за жилищни имоти, които за съответната година не са основно 
жилище на данъчнозадълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани 
като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма 4,5 на хиляда върху 
данъчната оценка на недвижимия имот.  

 (2)  

2. За гр. Добринище за жилищни имоти, които за съответната година не са 
основно жилище на данъчнозадълженото лице, не са отдадени под наем и не са 
регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма 4,5 на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Атакуваните разпоредби от Наредбата чл. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 са приети на 
основание чл. 22 от ЗМДТ, който е обявен за противоконституционен с Решение на 
Конституционния съд № 4 от 2019 г. Измененията са обнародвани в Държавен вестник 
бр. 32 на 10.05.2019г., влезли в сила на 14.05.2019г. 

 Същевременно Община Банско е коригирала данъците съгласно изискванията на 
Закона за допълнение на ЗМДТ. 

Необходимо е намаляване срока на обществената консултация – 14 дни. 
Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА: „Срокът за обществената консултация по проекта на 
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нормативен акт е 30 дни”. Чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При 
изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 
доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по- кратък от 
14 дни.”  

В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира 
незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. Касае 
се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на 
законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока 
степен. Принципът на процесуална икономия е основен за административното и 
съдебно административно производство. Налице е достатъчна обективна обосновка за 
съкращаване на срока на консултациите. 

Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с 
които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени 
отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че 
нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или 
подзаконов нормативен акт от по – висока степен. 

2. Целите, които се поставят: 

Прецизиране на текстовете на Наредбата и привеждането им в съответствие със 
Закона за местните данъци и такси. 

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

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не се изисква 
финансов ресурс отстрана на общината. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.               
Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на досега 
действащата наредба. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 

Предлаганият проект на нова Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Банско е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 
Европейската общност, свързани с тази материя. 

Проекта за приемане на нова Наредбата за за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Банско е изработен при спазване изискванията на чл. 
26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът е 
публикуван на интернет страницата на община Банско. 
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Във връзка с чл. 26, ал. 2; чл. 26, ал. 4 изреч. второ от Закона за нормативните 
актове, с чл. 77 от АПК в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление 
на интернет страницата на общината, Община Банско приема предложения и 
становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско на е-
mail: obabansko@dir.bg и obabansko@bansko.bg  

Мотиви за необходимостта от намаляване срока на обществена консултация, 
съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА: Срокът за обществената консултация по проекта на 
нормативен акт е 30 дни. Чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА предвижда: „ При 
изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 
доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по- кратък от 
14 дни.”  

В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира 
незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. 
Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане 
на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-
висока степен. Принципът на процесуална икономия е основен за 
административното и съдебно административно производство. Налице е 
достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите. 
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ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1 ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 
8, чл. 11, ал. 3 , чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и 
във връзка с Докладна с вх. №……… на Георги Икономов – Кмет на Община Банско, 
Общински съвет гр. Банско реши: 

1. Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Банско, както следва: 

1.1. Отменя чл. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Наредбата 

1.2. Изменя чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата, като заличава: „с изключение на 
недвижимите имоти по ал. 1 т. 2”;  

1.3. Изменя чл. 18, ал. 2, т. 1 от Наредбата, като заличава: „с изключение на 
недвижимите имоти по ал. 2 т. 2”;  

 

 


