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Вх. № .......... 

.............2019 г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

град Две могили 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

определяне  размера на местните данъци  на територията на община 

Две могили, област Русе 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две 

могили, област Русе е приета с Решение № 74/01.02.2008 г. на Общински съвет Две могили, 

на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. Последното изменение на 

наредбата е от 2019 г.  

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две могили, 

област Русе:  
Общинският съвет определя с наредба размера на данъците, съгласно законовата 

делегация на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. В изпълнение на цитираната 

разпоредба е приета Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на 

Община Две могили, област Русе през 2008 г., а последните изменения са приети през 2019 

г., в съответствие с измененията в закона, въведени със Закона за изменение и допълнение на 

Закона за корпоративното подоходно облагане. При изработването на проекта за изменение 

и допълнение на Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община 

Две могили, област Русе, внесен в Общински съвет с докладна записка №363 от 21.12.2018 г. 

са възпроизведени разпоредби от Закона за местните данъци и такси, което се допуска по 

изключение, видно от чл. 44, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните 

актове. 

В Община Две могили е получено писмо № 08-05-2/13.02.2019 г. от Областния 

управител на област Русе, с което ни уведомяват, че част от направените промени в Наредба 

№ 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Две могили, 

област Русе не са в синхрон с изискванията на Закона за нормативните актове и АПК за 

съдържанието на приеманите поднормативни актове от общинските съвети. На основание 

чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки общински съвет може да издава наредби, с 

които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредените от тях 

обществени отношения с местно значение. Същото правило се потвърждава и с 

разпоредбите на чл. 76, ал. 3 от АПК.  

Изложеното по-горе налага изработването на настоящия проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община 

Две могили, област Русе. 

Цели, които се поставят с приемане на предлаганото изменение и допълнение на 

Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Две 



могили, област Русе: С предложените изменения и допълнения в Наредба № 1 се цели 

постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с 

нормите на Закона за местните данъци и такси.  

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането 
на предложените промени в Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Две могили, област Русе, не се изисква допълнителен финансов 
ресурс. Измененията и допълненията не биха довели и до увеличаване на разходите по 
администриране на местните данъци. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:  
Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Наредба № 1 - 

привеждане в съответствие със закона и подзаконовия нормативен акт. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Две могили, област Русе е в съответствие с нормативните актове от 

по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.  

 Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта 

синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по-висока степен и по-

конкретно със Закона за местните данъци и такси. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси при спазване 

изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 

15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка вх. №       от 

                   2018 г., предлагам на Общински съвет – Две могили да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

 Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе. 

 

С уважение, 

 

Вносител: 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

Изготвил: 

Марийка Андреева, Директор дирекция ФМДТ 

 

Съгласували: 

Красимира Русинова, заместник кмет 

 

Мариета Петрова, секретар 

 

Галина Кръстева, главен юрисконсулт 

 

 

 
* Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за 

предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, 

находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 
obshtina@dvemogili.bg 


