
РЕШЕНИЕ № 26 
19.12.2019 год. 

 
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на 
местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от 

ЗМДТ – първо четене 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 
2 и 3 от ЗМДТ, съгласно Приложение № 9. 
 
Приложение: 1. Публикуван на 04.07.2019 г. проект на Наредба за изменение и  
        допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на  
        територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. 

   2. Мотиви към проект публикуван на 04.07.2019 г. на Наредба за  
       изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните  
       данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от  
       ЗМДТ. 
   3. Съобщение до заинтересованите лица, че се открива производство по  
       издаване на подзаконов нормативен акт (наредба) от 04.07.2019 г. 
   4. Публикуван на 04.11.2019 г. проект на Наредба за изменение и  
       допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на  
       територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ 
   5. Мотиви към проект публикуван на 04.11.2019 г. на Наредба за  
       изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните  
       данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от  
       ЗМДТ. 
   6. Съобщение до заинтересованите лица, че се открива производство по 
       издаване на подзаконов нормативен акт (наредба) от 04.11.2019 г. 
   7. Предложения вх. №, № РД-05-01-285 от 29.11.2019 г., МДТ-01-918 от  
          04.12.2019 г., МДТ-01-919 от 04.12.2019 г. и МДТ-01-920 от  
       04.12.2019 г., МДТ-01-921 от 04.12.2019 г., МДТ-01-922 от 04.12.2019  
       г.; МДТ-01-923 от 04.12.2019 г. и МДТ-01-924 от 04.12.2019 г. 
   8. Справка за постъпили предложения – 2 бр. 
   9. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  
       определяне на местните данъци на територията на община Габрово,  
       съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 

      


