РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
З А П О В Е Д
№ АК-11-00001-03.01.2020
Ямбол, 03.01.2020 г.

По реда на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, с писмо с вх. № ОУ-05465-27.12.2019г. в
Областна администрация Ямбол е постъпил Протокол № 3 от проведено на 20.12.2019 г.
заседание на Общински съвет – Стралджа.
В изпълнение на правомощията на областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 5 от
Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразност на решенията,
приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.
На заседанието е приет дневен ред, включващ т. 16 относно актуализация на
Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци в Община Стралджа. По тази
точка, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 от
ЗМДТ е прието Решение № 41 със съдържание:
1. Изменя и Допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Стралджа по следния начин:
В чл. 13 се правят следните промени:
Било: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер:
- за жилищни имоти в размер 1,5 на хиляда;
- за нежилищни имоти в размер 2 на хиляда
върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Става: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер:
- за жилищни имоти в размер 2,0 на хиляда;
- за нежилищни имоти в размер 2,5 на хиляда
върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Раздел Ⅲ Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден
начин
В чл. 35 се правят следните промени:
Ал. 1, буква б) се променя така:
Било: б) 5 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.
Става: б) 7 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.
Ал. 2: Било: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на
сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на
имуществото с по – висока стойност.
Става: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,0 на сто
върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на
имуществото с по – висока стойност.
Раздел Ⅳ – Данък върху превозните средства
Чл. 41, ал. 1, т. 1, буква а) и б) се променят така:
Било: а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;

Става: а) до 55 kW включително – 0,37 за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,59 лв. за 1 kW
Решението е прието с 11 гласа „за“ , 1 глас „против“ и 5 гласа „въздържали се“.
В резултат на осъществения контрол по законосъобразност от фактическа страна
се установи следното:
В Общински съвет Стралджа е постъпила Докладна записка с вх. № 91/20.12.2019
г. от кмета на община Стралджа относно актуализация на Наредба № 12 за определяне
размера на местните данъци в Община Стралджа. В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона
за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК проектът за изменение и
допълнение на посочената наредба е публикуван на 19.11.2019 г. на официалния сайт на
община Стралджа ведно с изложените към нея мотиви. В Докладната записка от кмета
на община Стралджа е посочено, че към 20.12.2019г. в общинска администрация не са
постъпили предложения, мнения и препоръки по проекта в законоустановения срок от
30 дни.
Решението е прието от компетентен орган – Общински съвет Стралджа, който на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ изменя
и допълва Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци в Община Стралджа.
Приетото решение е подкрепено от 11 общински съветници, което означава, че е прието
при необходимото мнозинство – повече от половината от присъстващите съветници,
съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА.
Въз основа на установеното от фактическа страна, считам че разпоредбата на чл.
35, ал. 1, б. б) от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци в Община
Стралджа, изменена с Решение № 41 от 28.11.2019 г., взето по т. 16 от дневния ред на
заседанието на Общински съвет Стралджа, проведено на 20.12.2019 г. е
незаконосъобразна като приета при нарушение на материалния закон. Съображенията за
това са следните:
Обществените отношения по определяне, администриране и събиране на
местните данъци и такси са регламентирани в чл. 60, ал. 1 от Конституцията на
Република България, който установява като основно задължение на гражданите да
плащат данъците и таксите, установени със закон, съобразно техните доходи и
имущество. С разпоредбата на чл. 141, ал. 3 от Конституцията на РБ е предвидено
правомощие на общинските съвети да определят размера на местните данъци при
условия, по ред и в границите, установени със закон. По силата на чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ
общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по
реда и в границите, определени с този закон.
С решение № 41/20.12.2019г. Общински съвет Стралджа изменя и допълва
Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община
Стралджа, като с чл. 35, ал. 1, б. б) определя нов размер на данъка при придобиване на
имущества по дарение между лица, извън посочените в буква а) на същата разпоредба, а
именно: 7 на сто. В съответствие с чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ размерът на този вид данък
следва да бъде определен в границите от 3,3 до 6,6 на сто. Посочената разпоредба на
ЗМДТ има императивен характер, като законодателят не е предвидил възможност за
общинския съвет да определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ по-голям размер на
данъка, извън стриктно установените в закона граници, както е сторил общински съвет
Стралджа в настоящия случай.
Съгласно правилото на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове,
нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни
актове от по-висока степен. Определянето на размер на данъка, превишаващ допустимия
максимум, регламентиран в чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ е в противоречие с горецитираните
конституционни и законови норми, което води до незаконосъобразност на новата
редакция на чл. 35, ал. 1, б. б) от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци
в Община Стралджа, приета с Решение № 41 от 28.11.2019 г. на общински съвет
Стралджа.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл.
31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията

Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ разпоредбата на чл. 35, ал. 1, буква б) от
Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци в Община Стралджа, приета с
Решение № 41 по т. 16 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Стралджа,
проведено на 20.12.2019 г., както следва:
Раздел Ⅲ Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден
начин
В чл. 35 се правят следните промени:
Ал. 1, буква б) се променя така:
Било: б) 5 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.
Става: б) 7 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.
Препис от заповедта да се изпрати на председателя на Общински съвет Стралджа
и кмета на община Стралджа.
Настоящата заповед не подлежи на оспорване.
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