
 1 

Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 102 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

28.04.2020 г. с Протокол № 8 
 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 6 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Николаево 
Мотиви: 

Окръжна прокуратура – Стара Загора е извършила проверка за несъответствие и 

незаконосъобразност на отделни текстове от Наредба №6 на Общински съвет 

Николаево за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Николаево.  

При извършената проверка са установени основания за съдебно оспорване 

законосъобразността на текстовете на чл. 17, ал. 1 и чл. 41, ал. 8 и ал. 9 от Наредба №6 

на Общински съвет Николаево, уреждаща отношенията, свързани с определяне 

размерите на местните данъци на територията на Община Николаево. 

 

Чл. 17, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет Николаево, уреждаща 

отношенията свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на 

Община Николаево гласи: „Данъчна 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“. 

Текстът на чл. 17, ал. 1 на Наредба № 6 на Общински съвет Николаево е 

незаконосъобразен и противоречи на разпоредби от Закона за местните данъци и такси 

/ЗМДТ/ и по конкретно чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ. 

ЗМДТ – Чл. 21 (1) (Доп. – ДВ, бр.153 от 1998 г., изм., бр. 102 от 2000 г., бр. 109 

от 2001 г., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2011 г.) Данъчната оценка на 

недвижимите имоти на предприятията е по – високата между отчетната им 

стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти – 

данъчната им оценка съгласно приложение № 2. 

 

Чл. 41, ал. 8 от Наредба № 6 на Общински съвет Николаево гласи: „Данъкът на 

специализираните строителни машини /бетоновози, бетон – помпи и други/, 

автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари 

и други специални автомобили, без тролейбусите е в размер на 100 лв.“, а чл. 41, ал. 9 

от Наредба № 6 на Общински съвет Николаево казва, че: „Данъкът за автокранове с 

товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 200 лв.“ 

Текстовете на чл. 41, ал. 8 и ал. 9 на Наредба № 6 на Общински съвет Николаево, 

са незаконосъобразни и противоречат на разпоредби от ЗМДТ /Закон за местните 

данъци и такси/ - чл. 55, ал. 8. 

ЗМДТ – чл. 55, ал. 8 от ЗМДТ (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 

г., бр. 97 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Общински съвет определя с наредбата по 

чл. 1, ал. 2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон – помпи 

и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 

50 до 250 лв. 
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Общински съвет е овластен да определи с Наредба данъка за изброени видове 

машини, но не и за специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари. Конкретно в разпоредбите й на чл. 17, ал. 1 и чл. 41, ал. 8 и 9 на Наредба № 6 на 

Общински съвет Николаево, влиза в пряко противоречие с нормативна регламентация 

от по-висок ранг - ЗМДТ, поради което този текст, в тази му редакция, е в нарушение 

на предвидената компетентност и е нетърпимо от правния ред.   

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА общинската наредба като нормативен акт трябва 

да съответства на нормативните разрешения от по-висока степен, в конкретния случай 

на оправомощаващи разпоредби на Конституцията на Р. България и на ЗМДТ.  

 

 

II. Цели, които се поставят с изменение на Наредбата. 

- Съответствие между разпоредбите в Наредба №6/20.02.2008г., за определяне 

размера на местните данъци на територията но Община Николаево и разпоредбите на 

ЗМДТ и Конституцията. 

 

 

III. Очаквани резултати от прилагането 

 - Избягване на противоречието между разпоредбите на местния подзаконов 

нормативен акт, със аналогичните такива в ЗМДТ. 

 - Приемане на законосъобразни решения от Об С Николаево. 

 - За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата не са необходими 

финансови и др. средства.  

 

 

В изпълнение изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове 

проектът за изменение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Николаево, включващ отмяна на чл. 17, ал. 1 и чл. 41, ал. 8 и 

ал. 9 от Наредбата, ведно с мотивите са оповестени на интернет страницата на Община 

Николаево. На заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок, считано от 

16.03.2020 г. (до 16.04.2020 г.), за предложения и становища по проекта и в 

законоустановения срок такива не са постъпили. 

 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 

2 от ЗМСМА, във връзка със ЗМДТ, Общински съвет-Николаево  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Стар текст:  

Чл. 17, ал. 1 „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.“ 

 

Нов текст: 

Чл. 17, ал. 1 Данъчната оценка на недвижимите имоти на 

предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната 

оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им 

оценка съгласно приложение № 2. 
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2. Стар текст:  

Чл. 41, ал. 8 „Данъкът за специализирани строителни машини 

(бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други 

специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100 лв.“ 

 

Нов текст: 

Чл. 41, ал. 8 Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 

2 данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи 

и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в 

размер от 100 лв. 

 

3. Стар текст:  

Чл. 41, ал. 9 „.Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 

тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари с товароподемност над 40 тона е в размер 200 лв.“ 

 

Нов текст: 

Чл. 41, ал. 9 Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 

2 данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер от 200 лв. 
 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов   Х 
 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“ - 12, 

„против” - няма, „въздържали се” – 1 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов / 


