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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ПИРДОП 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

ОТ АНГЕЛ П. ГЕРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба  за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Пирдоп.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

           На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и спазени изисквания на чл.26, ал.2 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове, предлагам на Вашето внимание проект за промени в Наредбата за определянето 

размера на местните данъци  на територията на община Пирдоп. 

 Проектът на Наредба за изменение  на Наредба  за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Пирдоп  е мотивиран от следното: 

 

1. Мотиви, налагащи  приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

 Основните причини, налагащи приемането на изменение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп е изпълнение на  препоръки 

от извършен последващ контрол по одитен доклад  на Сметна палата за съответствие при 

финансовото управление на община Пирдоп, както и премахне на противоречието с по-

високи по степен нормативни актове, влизащи в сила от януари 2022 г. в Закона за местните 

данъци и такси. Това са предимно текстове, касаещи редът за разсрочване и отсрочване от 

кмета на общината на местните данъци и редът за определяне на размера на данъка върху 

превозните средства.   

 

2. Цели които се постигат с предлагания проект на Наредба. 

Основната цел на Наредбата е да се постигне актуалност на текстовете в нея и да се 

премахнат противоречията с нормативните актове от по-висока степен. 

3. Очакван резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:  

Резултатите, които се очакват от прилагането на разпоредбите на Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането ѝ. 

4. Финансови и други средства, необходими приемането на Наредба за 

определяне на местните данъци на територията на Община Пирдоп. 

Не се изискват финансови и други средства, необходими за прилагането на 

нормативната база. 

5. Анализ на съответсвие с правото на Европейския съюз и Република България. 

Предлагания проект допълнение към Наредба за определяне на местните данъци на 

територията на Община Пирдоп е съобразен с европейското законодателство, както и 

с целите на местното самоуправление. 



Съгласно чл.26, ал.2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на 

предвиденото изменение, е поставен за обществено обсъждане на 20.01.2022г. на 

интернет страницата на Община Пирдоп. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1, 

ал.2 от ЗМДТ  и чл. 79 във връзка с чл.76, ал.3 от АПК, предлагам на Общински съвет-

Пирдоп да приеме следния:  

Проект за решение: 

 

ОбС – Пирдоп приема Наредба за изменение и  допълнение  на Наредба за определяне 

на местните данъци на територията на Община Пирдоп, както следва: 

 

1. В раздел I - Данък върху недвижимите имоти, в  чл.7 се добавя се нова ал. (4) 

ал. (4) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местните данъци в размер 

до 100 000лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от 

датата на издаване на разрешението, е кмета на общината, а в останалите случай е 

общинския съвет. Отсрочването и разсрочването става, чрез подаване на Заявление от 

данъчно задълженото лице, в което то само определя срока в който ще бъде погасено 

задължението. 

 

2. В Раздел IV - Данък върху превозните средства, в  чл. 44, ал. 1 се прави следното 

допълнение: 

„Размерът на данъка се определя от служител на общинска администрация въз основа на 

данъчни ставки по чл. 54 от ЗМДТ, по нормативи по общински решения и данни от регистъра 

на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи.“ 

 

Измененията към Наредбата влизат в сила от 01.04. 2022 г. 

 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Пирдоп е приета с Решение №……., взето с 

протокол №………..от ………г. 

 

 

 

С уважение, 

АНГЕЛ ГЕРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП: /П/    

 

 

 


