ПРОЕКТ
НАРЕДБА
за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Създава се нова Алинея 3 :
„В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите
по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи”
2. Досегашната алинея 3 става алинея 4

В чл. 45, се правят следните изменения:
1. Алинея 1:
„ за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително,
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на
екологични категории „Евро 3”, „Евро 4”, Евро 5 ”, „Евро 6” и „ЕЕV”
определеният по чл. 41, ал. 1 от Наредбата данък за съответната година се
заплаща с намаление от 20- 40 на сто по решение на общинския съвет.”
2

Създава се нова алинея 2 със следния текст:
„за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща
с 50 процента намаление, а за съответстващите на „Евро 5 ” и „Евро 6” с 60 на
сто намаление от определения данък по чл. 41 ал. 1 от Наредбата.”

3. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и се изменя така:
„ за автобуси и товарни автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът
се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и
„ЕЕV” с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5,6,7 и 13. от
Наредбата”
4. Създава се нова алинея 4 със следния текст:
„ Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието
на превозното средство с определената от производителя екологична категория.”
5. Досегашната алинея 3 става алинея 5.
В чл. 67, се правят следните изменения:
1. алинея 1:
„ Когато таксата се определя според количеството на битови отпадъци, лицата
по чл. 64 от ЗМДТ подават декларация в общинска администрация за вида и
броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се ползват през
цялата година съобразно с обявената от Общинския съвет честота за извозване
на битови отпадъци до края на предходната година. Към тази такса се прибавя и

такса за поддържане на чистотата на териториите, предназначени за обществено
ползване, която се определя пропорционално върху данъчната оценка по чл. 20 и
чл. 21 от ЗМДТ.”

В чл. 69а, се правят следните изменения:
1. Алинея 1: Лицата, които няма да ползват визираните в чл. 64 от Наредбата
услуги през съответната година или през определен период от нея, се
освобождават от заплащане на съответната такса при условие, че до края на
предходната година подадат декларация в общината по местонахождение на
имота,
2. алинея 2 се запазва
3. Добавя се нова алинея 3 със следния текст:
„Декларации по чл. 69а не могат да подават собственици или ползватели с
учредено право на ползване, за някои, от които имотът е деклариран като
основно жилище.”
4. Добавя се нова алинея 4 със следния текст:
„Декларацията трябва да бъде подписана от всички собственици и ползватели
при учредено право на ползване.”
Създава се нов чл. 75 със следния текст:
„Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени
домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от
законно регистрираните вероизповедания в страната.

Изменение към Допълнителни разпоредби
Към §1 се прибавя точка 39 , 40 и 41 със следния текст:
т. 39 „Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване на
публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря на
изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на Закона за
устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.
т. 40 „Манастир” като обект е свещено място и други здания, предназначен за
жилище на монаси и монахини, които с обетите си за целомъдрие, аскетизъм и
послушание са се посветили на уединен благочестив живот и упражняване на
под вижничество / въздържание, молитва и труд/, милосърдие и духовна
подкрепа.
т. 41 „Студентките общежития” по смисъла на Закона за висшето образование се
приравняват на жилищни имоти за целите на този закон.
Съгласувал:……………..
Мима Василева
/Юрист – консултант/

МОТИВИ
за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,
такси и цени на услуги на територията на община Каварна
1.

Причините за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна се
базират на основание приет Указ № 222 от Народното събрание за Закон за
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси в сила от
01.01.2014 година.
2.
Основна цел:
Актуализация на преференциите за данък върху превозните средства, касаещи
намалението на данъка при наличието на екологичните категории „Евро 3”,
„Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”. Удължаване на срока за деклариране по
чл. 67 определяне на такса за битови отпадъци на база количество и чл.69а за
освобождаване от заплащане на такса от визираните в чл. 64 от Наредбата
услуги , които няма да се ползват. Превеждане на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията
на община Каварна в съответствие с измененията на действащата нормативна
уредба.

3.
4.

5.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата – не са
необходими.
Очаквани резултати от прилагането на наредбата – Подобряване на
обслужването на населението, удължаване срока за приемане на заявления по
чл. 67, чл. 69а от Наредбата.
Съответствие с правото на Европейския съюз – предлаганият проект за
изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна е в
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното
самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази
материя.

