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СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 

АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЕДНО С 

ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

 

1.Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Божурище 

– рубрика  „Проекти на нормативни актове“ в съответствие с чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за 

нормативните актове - 12.11.2020 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 

не по-малко от 30 дни (до 14.12.2020г.). 

2. Постъпили предложения и становища  в срок до 14.12.2020 год.  включително – Предложение с 

вх. № П-В-1359 /11.12.2020 год. от Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище 

 

  Постъпило предложение / 

Коментар 
Приема се / 

Не се приема 
Мотиви на вносителя Обосновка на 

неприетите 

предложения 
1 2 3 4 5 
1. Предложения, направени от Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище, с вх. №П-В-

1359/11.12.2020г. 
1. Предложение №1 

 

Вместо да се изменя 

чл.11 (вече отменен с 

решение №1268 от 

02.12.2020г. по адм. дело 

№508/2020г.) да се 

приеме нов чл.11, със 

следния текст 

Чл.11. (1) Данъкът 

върху недвижимите 

имоти се плаща на две 

равни вноски в 

следните срокове: до 

30 юни и до 31 

октомври на 

годината, за която е 

дължим. 

(2)На предплатилите 

до 30 април за цялата 

година се прави 

отстъпка 5 на сто.  

 

Предложението се приема 

изцяло  

 

Предложението 

съответства на чл.28, ал.1 и 

ал.2 от ЗМДТ и не променя 

по същество предложе-

нието за изменение на 

чл.11 в публикувания 

проект на Наредбата за 

изменение на Наредбата за 

определяне на размера на 

местните данъци на 

територията на община 

Божурище. 
  

Предложените в проекта 

изменения на 

разпоредбите на чл.11 от 

Наредбата за определяне 

на размера на местните 

данъци на територията на 

община Божурище е 

невъзможно да бъдат 

приети от Общински 

съвет – Божурище, тъй 

като чл.11 вече е  отменен 

с решение №1268 от 

02.12.2020г., постановено 

по адм. дело №508/2020г. 
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  Постъпило предложение / 

Коментар 
Приема се / 

Не се приема 
Мотиви на вносителя Обосновка на 

неприетите 

предложения 
1 2 3 4 5 
2. Предложение №2 

 

Вместо да се изменя 

чл.15 (вече отменен с 

решение №1268 от 

02.12.2020г. по адм. дело 

№508/2020г.) да се 

приеме нов чл.15 с 

предложения текст. 

 

Предложението се приема 

изцяло  

 

Предложението 

съответства на чл.22 от 

ЗМДТ и не променя по 

същество предложението 

за изменение на чл.15 в 

публикувания проект на 

Наредбата за изменение на 

Наредбата за определяне 

на размера на местните 

данъци на територията на 

община Божурище. 
  

Предложените в проекта 

изменения на 

разпоредбите на чл.15 от 

Наредбата за определяне 

на размера на местните 

данъци на територията на 

община Божурище е 

невъзможно да бъдат 

приети от Общински 

съвет – Божурище, тъй 

като чл.15 вече е  отменен 

с решение №1268 от 

02.12.2020г., постановено 

по адм. дело №508/2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Предложение №3 

 

Вместо да се изменя 

чл.46, ал.1 (вече 

отменен с решение 

№1268 от 02.12.2020г. 

по адм. дело 

№508/2020г.) да се 

приеме нов чл.46, ал.1, 

със следния текст 

 
Чл. 46. (1) Данъкът се 

заплаща на две равни 

вноски в следните 

срокове: до 30 юни и до 

31 октомври на 

годината, за която е 

дължим. На предплати-

лите до 30 април за 

цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

Предложението се приема 

изцяло  

 

Предложението 

съответства на чл.60, ал.1 

от ЗМДТ и не променя по 

същество предложението 

за изменение на чл.46, ал.1 

в публикувания проект на 

Наредбата за изменение на 

Наредбата за определяне 

на размера на местните 

данъци на територията на 

община Божурище. 
  

Предложените в проекта 

изменения на 

разпоредбите на чл.46, 

ал.1 от Наредбата за 

определяне на размера на 

местните данъци на 

територията на община 

Божурище е невъзможно 

да бъдат приети от 

Общински съвет – 

Божурище, тъй като 

чл.46, ал.1 вече е  отменен 

с решение №1268 от 

02.12.2020г., постановено 

по адм. дело №508/2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Предложение №4 

 

Вместо да се изменя 

чл.52, ал.1, т.4 (вече 

отменен с решение 

№1268 от 02.12.2020г. 

по адм. дело 

№508/2020г.) да се 

приеме нов чл.52, ал.1, 

т.4 със следния текст 

 

 

 

Предложението се приема 

изцяло  

 

Предложението 

съответства на чл.61м, ал.1, 

т.4 от ЗМДТ и не променя 

по същество предложе-

нието за изменение на 

чл.52, ал.1, т.4 в 

публикувания проект на 

Наредбата за изменение на 

Наредбата за определяне 

на размера на местните 

Предложените в проекта 

изменения на 

разпоредбите на чл.52, 

ал.1, т.4 от Наредбата за 

определяне на размера на 

местните данъци на 

територията на община 

Божурище е невъзможно 

да бъдат приети от 

Общински съвет – 

Божурище, тъй като 

чл.52, ал.1, т.4 вече е  

отменен с решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Постъпило предложение / 

Коментар 
Приема се / 

Не се приема 
Мотиви на вносителя Обосновка на 

неприетите 

предложения 
1 2 3 4 5 

Чл.52, ал.1 

Т.4. лицата, които 

използват работно 

място за обучение на 

чираци по смисъла на 

Закона за занаятите и 

извършват патентна 

дейност от посочените 

в т. 10 на приложение № 

4 към Глава втора, 

раздел V от Закона за 

местните данъци и 

такси, заплащат 50 на 

сто от определения 

патентен данък за 

съответното работно 

място; намалението се 

ползва, при условие че 

към декларацията по 

чл.61н е приложено 

копие от 

удостоверението за 

вписване в регистъра на 

чираците, издадено от 

съответната 

регионална 

занаятчийска камара. 

. 

данъци на територията на 

община Божурище. 
  

№1268 от 02.12.2020г., 

постановено по адм. дело 

№508/2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


