
м о т и в и

за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Крушари, публикувани на 
основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
Административно-процесуалният кодекс

Причини, които налагат приемането:
При проверка по реда на надзора за законност, ОП-Добрич е протестирала 

законосъобразността на правни норми от Наредба №12, противоречащи на разпоредби 
на нормативни актове от по-висок ранг.

След запознаване с правните норми от нормативни актове от по-висок ранг, а 
именно Закона за местните данъци и такси се установява противоречие със законови 
регламентации. Съгласно чл.58, ал.4 от Наредбата: „Когато сборът на данъка по ал.2 за 
календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет 
за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно 
задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на 
средствата за подслон или мястото на настаняване до 1 март на следващата календарна 
година, независимо дали обекта се използва.“.

Тази разпоредба от общинската наредба е идентична с разпоредбата на чл.61с, 
ал.4 от Закона за местните данъци и такси.Съгласно чл.61с, ал.4 от Закона за местните 
данъци и такси: „Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 
30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или 
мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на 
бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон или мястото на 
настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обекта се 
използва.“.

Съгласно чл.61с, ал.5 от Закона за местните данъци и такси: „Разликата по ал.4 
се определя по следната формула: Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: 
Р = (РДхПКхДхЗО/ЮО) - ДЦ, където: Р е разликата за внасяне; РД - размерът на данъка 
по ал. 1; ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или 
мястото за настаняване за календарната година; Д - брой дни в годината; ДД - сборът на 
дължимия данък по ал. 2 за календарната година.“. Разпоредбите на чл.61с, ал.4 и ал.5 
от Закона за местните данъци и такси са обявени за противоконституционни с Решение 
№5 от 05.04.2012 г. на Конституционния съд на Република България по 
конституционно дело №13/2011 г., обнародвано в Държавен вестник бр. от 30 от 
17.04.1012 г., влязло в сила на 21.04.2012 г.

Противоконституционността на нормите е прогласена с основен аргумент, че се 
въвежда имуществен, а не туристически данък, като не се осигурява разграничение 
между имуществен и подоходен данък. В случая разпоредбите на чл.61с, ал.4 и ал.5 от 
Закона за местните данъци и такси не следва да се прилагат от момента на влизане в 
сила на цитираното по-горе решение на Конституционния съд, защото от този момент 
настъпва конститутивното действие на това решение. Конститутивният ефект на 
решението на Конституционния съд съгласно чл.151, ал.2 от Конституцията има 
незабавно действие във времето.

Така ОбС се е противопоставил неправомерно на нормативен акт от по-висок 
ранг - чл.61с, ал.4 и ал.5 от Закона за местните данъци и такси, обявени за 
противоконституционни с Решение №5 от 05.04.2012 г. на конституционния съд по 
конституционно дело №13/2011 г. По този начин е създал незаконосъобразна



регламентация с разпоредбата на чл.58, ал.4 от Наредбата, тъй като текстът на тази 
разпоредба от наредбата изцяло преповтаря законовия текст, който е обявен за 
противоконституционен. Това налага разпоредбата на чл.58, ал.4 от Наредба №12 за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Крушари да бъде 
отменена по изложените по-горе съображения.

Цели, които се поставят:
С отмяната на чл.58, ал.4 от Наредба №12 отношенията ще бъдат регулирани 

съобразно Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове, 
уреждащи материята.

Целта на отмяната е именно прилагане на правилните и законосъобразни правни
норми.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на НИД на Наредба №12
За отмяната на чл.58, ал.4 от Наредба №12 не са необходими допълнителни 

финансови и други средства, тъй като същите са свързани единствено и само с нейната 
отмяна.

Очаквани резултати от прилагането на НИД на Наредба №12. включително и 
финансови, ако има такива.

С отмяната на цитираната по-горе правна норма от Наредба №12 ще се постигне 
правилно и законосъобразно прилагане на правни норми от по-висок ранг. По този 
начин ще се избегне изземване на законова компетентност от други власти за сметка на 
местната власт. Финансови резултати от отмяната на НИД на Наредба №12 не се 
очакват.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 

на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е 
разработен в съответствие с релевантните за всяка законова материя актове на 
Европейското право, съдържащи се в Закона за местните данъци и такси и другите 
подзаконови актове, уреждащи тази материя..

Доколкото настоящият проект е с предмет на подзаконов нормативен акт, който 
подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 
самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно 
самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е 
публикуван на интернет страницата на Община Крушари, секция „Проекти на 
нормативни актове“.

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 
от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища 
по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на Интернет страницата на община 
Крушари.



ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Крушари

§1. В чл.58 се правят следните изменения:
1.Алинея 4 се отменя.

§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА:


