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ОБЩИСКИ СЪВЕТ -  ГОДЕЧ 

__________________________________________________________________ 

2240 гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, тел.: 072922328,  е-mail: obs.godech@abv.bg 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

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

данъци на територията на община Годеч и приемане на нова Наредба № 1 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Годеч 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 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. Наредбата е приета с Решение №20 по Протокол №2 / 

14.02.2008 г. 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 при първоначалното й 

приемане и при обжалване или протестиране неспазената процедура може да доведе до отмяна 

на цялата наредба от Административен съд - София област. 

От друга страна част от разпоредбите противоречат на нормативния акт от по-висока 

степен, поради настъпили изменения в Закона за местните данъци и такси. Според 

възстановената редакция на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет 

следва да определи данъка за недвижимите имоти без диференциация според вида на имота, 

неговото местоположение и задължени лица, в границите от 0,1 до 4,5 на хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот. 

Към момента размерът на данъка върху недвижимите имоти за жилищни и нежилищни 

нужди на физически и юридически лица е в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот за гр. Годеч и 2 на хиляда за всички села в общината.  

От Дирекция “Социални дейности, образование, култура, местни данъци и такси” в 

Община Годеч е изготвена справка при различни промили, както следва: 
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Облог за данък 
недвижим имот 

за 2019 г. 

Облог за данък 
недвижи имот 

при 1 ‰ 

Облог за данък 
недвижим имот 

при 1,5 ‰ 

Облог за данък 
недвижим имот 

при 1,8 ‰ 

Облог за данък 
недвижим 
при 2,0 ‰ 

гр.Годеч 

1 ‰ 

Села 

2 ‰ 

гр.Годеч Села гр.Годеч 

 

Села 

  

гр.Годеч 

 

Села гр.Годеч 

 

Села 

Данъчна оценка Данъчна оценка Данъчна оценка Данъчна оценка Данъчна оценка 
36846000 13447000 36846000 13447000 36846000 13447000 36846000 13447000 36846000 13447000 

Размер на 
данъка 

Размер на 
данъка 

Размер на  
данъка 

Размер на 
данъка 

Размер на  
данъка 

36846,00 26894,00 36846,00 13447,00 55269,00 20170,50 66322,80 24204,60 73692,00 26894,00 

ОБЩО: 63 740,00 ОБЩО: 50 293,00 ОБЩО: 75 439,50 ОБЩО: 90 527,40 ОБЩО: 100 586,00 

 

В предложеният проект, след обсъждане с ръководството на Община Годеч и служители 

от Дирекция “Социални дейности, образование, култура, местни данъци и такси”, размерът на 

данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 1,5 на хиляда върху данъчната оценка.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци 

и такси, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и при 

спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам 

Общински съвет – Годеч да вземе следното  

Проект! 

РЕШЕНИЕ: 

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

територията на община Годеч, приета с Решение №20 по Протокол №2/14.02.2008 г. 

 2. Приема нова Наредба № 1 г. за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Годеч  

  
Приложение:  
1. Проект на нова Наредба № 1 г. за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Годеч  
2. Мотиви за отмяна на Наредба № 1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Годеч и приемане на нова Наредба № 1 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч 
 

ВНОСИТЕЛ: 
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 


