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ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ГГООДДЕЕЧЧ  
__________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 

77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото 

публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя 

възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения 

проект, в срок до 17.00 часа на 08.07.2020 г. в деловодството на общинската 

администрация. 

 

МОТИВИ 

 

за отмяна на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на 

територията община Годеч и приемане на нова.  

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината 

www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по изготвения проект на нова Наредба №1  

за определяне размера на местните данъци на територията община Годеч 

 

1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба №1 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Годеч:  

Във връзка с подаден протест от Окръжна прокуратура - София е образувано 

Адм.дело № 172 / 2020 г. против Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на 

местните данъци на територията община Годеч. В архива на Общински съвет – Годеч 

не са налице доказателства, че е спазена процедурата по чл. 26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, а именно: публикуван  проект на наредбата на интернет 

страницата на Община Годеч, както и мотиви за приемане й. Установените пропуски 

представляват съществено нарушение на административно-производствените правила 

за приемане на нормативните актове и при обжалване или протестиране неспазената 

процедура може да доведе до отмяна на цялата наредба от Административен съд -

София област. Предложеният проект на наредба се придържа към размерите на 

действащите местни данъци в Община Годеч, като се предлагат някои промени, които 

са продиктувани от изменения в Закона за местните данъци и такси. Същите следва да 
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намерят своето приложение и в наредбата, в съответствие с нормативния акт от по-

висока степен. Данъкът за недвижимите имоти следва да се определи без 

диференциация според вида на имота, неговото местоположение и задължени лица. 

 2. Целите, които се поставят:  

Законосъобразно изпълнение на процедурата по приемане на Наредба №1 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч съобразно 

действащото законодателство. Спазване принципите на откритост, публичност и 

граждански контрол върху дейността на местните власти при администрирането и 

определянето на местните данъци на територията на общината. 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови или други средства.  

 4. Очаквани резултати от прилагането:  

Законосъобразност при приемане на наредбата, в съответствие със законовите 

изисквания. Привеждане на нормативният акт в съответствие с разпоредбите на 

действащото законодателство. 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

 Предлаганият проект на нова Наредба №1 за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Годеч е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя.  

 

 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. 


