ПРОЕКТ!
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба
за определянето и администрирането на местни данъци, такси и
цени на услуги на територията на община Каварна
приета от Общински съвет Каварна с решение № 2 по протокол № 6 от 29.01.2008 г.,
изменена и допълнена с решение № 67 по протокол № 7 от 26.02.2008 г., изменена с
решение № 159 по протокол № 9 от 29.04.2008 г., изменена и допълнена с решение № 318 по
протокол № 13 от 29.07.2008 г., допълнена с решение № 435 по протокол № 17 от 28.10.2008
г., изменена и допълнена с решение № 495 по протокол № 20 от 19.12.2008 г., изменена и
допълнена с решение № 5 по протокол № 21 от 27.01.2009 г., изменена и допълнена с
решение № 136 по протокол № 23 от 31.03.2009 г., изменена и допълнена с решение № 208
по протокол № 25 от 28.05.2009 г., допълнена с решение № 266 по протокол № 28 от
29.09.2009 г., изменена и допълнена с решение № 298 по протокол № 31 от 21.12.2009 г.,
изменена с решение № 54 по протокол № 37 от 27.04.2010 г., допълнена с решение № 73 по
протокол № 38 от 25.05.2010 г., изменена и допълнена с решение № 1 по протокол № 47 от
27.01.2011 г., изменена с Решение № 72 по протокол № 51 от 31.05.2011 г., допълнена с
Решение № 91 по протокол № 12 от 25.06.2012 г., изменена и допълнена с Решение № 202
по протокол № 17 от 18.12.2012 г., допълнена с Решение № 151 по протокол № 28 от
16.12.2013 г., изменена и допълнена с Решение № 152 по протокол № 28 от 16.12.2013 г.,
изменена и допълнена с Решение № 3 по протокол № 29 от 22.01.2014 г.
§1.В чл. 16, ал.1 след думите „…….първи януари на годината, за която се дължи” се
добавя текста „и се съобщава на лицата до 1 март на същата година”.
§2. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така :
„(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.Алинея 2 се изменя така :
„ (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто”

§3. В чл. 37 се прави следното изменение:
Алинея 2 се изменя така:
„ (2) Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и
последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с
изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или
които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на
условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.”
§4. В чл. 40а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„ (1) Собствениците на превозни средства декларират пред общината
притежаваните от тях превозни средства по реда и срока на чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ”
2. Алинея 2 се изменя така:

„ (2) По реда и в сроковете по чл. 54, ал. 5-12 от ЗМДТ собствениците на превозни
средства уведомяват общинска администрация за всички факти и обстоятелства имащи
значение за данъчното облагане.”
§5. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„ (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до
30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. ”
§6. Създава се нов чл. 46а със следния текст:
„ Чл.46а. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянен адрес,
съответно седалището на собственика, подал декларация, а когато не е подадена такава в
случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в приход на общината, в която е регистрирано
превозното средство.”

§7. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„ (1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31
октомври на годината, за която е дължима. ”
2. Алинея 2 се изменя така:
„ (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто”
§8. В чл. 94, се прави следното изменение:
т.19 се изменя така:
„ 19. За издаване на удостоверение за търпимост се заплаща такса в размер на 100,00
лв.”
§9. 2. Чл.98 се прави следното изменение:
Алинея 2 отпада.

§10. Създава се чл.101а със следния текст:
„ Чл.101а. При подадено искане за извършване на комплексно административно
обслужване таксата се изчислява като се калкулират и дължими такси, начислявани от
другите административни органи, освен ако в закон или друг нормативен акт е посочено
друго.”
§11. Създава се чл. 118 със следния текст:
„ Чл.118. (1) „За маловажни случаи на административни нарушения по този закон,
установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в
размер от 10 лева за физически лица, и 20 лева за юридически лица. За наложената глоба се
издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя,
мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се
подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На
нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят
оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за
установяване на административното нарушение.
(2) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата
на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се предава за
събиране.”
Вносител: Цонко Цонев
Кмет на Община Каварна

Мотиви
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна:
1. Причини за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на
община Каварна:
Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси / бр. 105 от 19.12.2014
г., в сила от 1.01.2015 г. / и промени в ЗУТ, АПК и ЗСПЗЗ се налага актуализация на
Наредбата за определяне и администриране на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Каварна.
Действащата към момента Наредба за определянето и администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна не съответства на
измененията и допълненията в Закона за местни данъци и такси в сила от 01.01.2015г., в
Закона за устройство на територията, Административнопроцесуалния кодекс и Закона за
стопанисването и ползването на земеделски земи. Нужен е законосъобразен нормативен акт
по прилагането на ЗМДТ, ЗУТ, АПК и ЗСПЗЗ, приведен в негово съответствие.
2. Основни цели:
1.Повишаване събираемостта на приходите от местни данъци и такси чрез създаване
на ефективна законова уредба, подпомагаща лицата и общините в процесите на
деклариране, /чл.54, ал.1/ установяване и събиране на местни данъци и въвеждане на мерки
за превенция и борба с данъчните измами и укриването на данъци.
2.Промените, които се налагат и които са свързани със ЗУТ, са цел да не се препраща
към конкретна нормативна уредба, която се променя от законодателя периодично.
3. Целта свързана с промяната в АПК , която определя задължението на общините да
предлагат комплексно административно обслужване, е да се установи процедура и
калкулиране на разходите, което все още не е уредено към момента на ниво законодател.
4.Промените свързани с промяната в частта, синхронизирана със ЗСПЗЗ са с цел
наема за ползване на общински мери и пасища да се определя на пазарен принцип.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата не са
необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата:
1. Законосъобразност.
2. По-висока събираемостта на приходите от местни данъци и такси.
5. Съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложената наредба е изготвена в съответствие със Закона за местно
самоуправление и местна администрация, Закона за нормативните актове, Закона за Местни
данъци и такси , Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за устройство на
територията, АПС и ЗСПЗЗ като не противоречи и е в съответствие с правото на
Европейския съюз.
Вносител: Цонко Цонев
Кмет на Община Каварна

