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Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за
определяне на местните данъци на територията на община Дългопол,
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
В „Държавен вестник” бр.105 от 19 декември 2014 г. е публикуван Закон за
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Направените промени
създават ангажименти за съответните Общински съвети да обсъдят и приемат
съответните промени в утвърждаваните от тях Наредби в съответствие с чл.1, ал.2 от
същия закон.
С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови
промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в
подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на
разпоредбите от закона. Текстовете от Наредбата следва да се допълнят и изменят в
съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и
несъответствия с приетите нови правни норми на ЗМДТ.
В настоящия доклад Ви представям най-съществените промени в закона, които
намират отражение и в предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №15 за определяне на местните данъци на територията на община Дългопол.
Следвайки текстовете на закона те са следните:
 Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на
Министерството на финансите за идентификационните данни на задължените
лица по Закона за местните данъци и такси, обектите на облагане, данъчните им
оценки, размера на задълженията и данъчните облекчения по този закон, както и
мерките за обезпечаване и събиране на вземанията;
 Промяна на срока за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък
превозни средства;
 Промяна в начина на деклариране и определяне на дължимия данък върху
превозните средства
Като предоставяме за обсъждане настоящия проект, предлагаме на Общинския съвет
да утвърди неговото приемане поради следните
МОТИВИ:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата
с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност,

публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от
общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху
дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на
събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на
общината.
Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на Наредбата:
 Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в
Република България;
 Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне
размера на местните данъци на територията на общината;
 Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
 Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра
информираност на местната общност;
 Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение в Наредба №15 за
определяне на местните данъци е разработен в съответствие с Европейското
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за
регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази
материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с
тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което
съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за
изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Дългопол.
С оглед на гореизложеното и предвид на правомощията на Общинския съвет
предлагаме на Вашето внимание следния проект за
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Закона за изменение и
допълнение на ЗМДТ, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове , Общински
съвет – Дългопол реши:
Изменя и допълва Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Дългопол както следва:
§1. В чл.10, ал.1 накрая се създава нова точка 4:
„на касите на „ИЗИПЕЙ”
§2. В чл.11 се правят следните изменения:
В ал.1 думите „ от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „ до 30 юни и
до 31 октомври”.
В ал.2 думите „ от 1 март”се заличават.
§3. В чл.18, ал.1 накрая се добавя „ и се съобщава на лицата до 1 март на същата
година”
§4. В чл.37 се създава ал.3:
(3) „ декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси не се подава
в случаите по чл. 44, ал.5 и 6 и чл.48, ал.1, т.5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и
такси, както за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.”
§5. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:

Създават се нови ал.1 и 2:
(1)„ Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация
въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.”
(2) „Алинея 1 не се прилага, когато:
пътното превозно е придобито по наследство,
пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице,
собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната,
са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък,
са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното
облекчение по чл.59, ал2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, когато в регистъра
има данни за екологична категория на превозното средство”.
Досегашния текст става ал.3 и се изменя така:
„Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1, декларират
пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях
превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните
средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва
да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно
средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от Закона за местните
данъци и такси.”;
Създават се нови ал.4 и 5:
(4) „Собствениците на превозни средства предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчна декларация
по ал.3 или с подаване на нова данъчна декларация.
(5) „При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето.”;
§6. В чл.46, ал.1 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се
заменят с „31 октомври”.
§7. В чл.47 думите „ал.2” се заменят с „ал.5”.
В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов параграф
14, който е със следният текст:
„§ 14 . Настоящите изменения и допълнения в наредбата влизат в сила от 1
януари 2015 г.”.
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