
                                                                                                                                    ПРОЕКТ: 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 

 

   І. Глава І, Раздел ІІ: „Данък върху недвижимите имоти”  

 

  1.  В чл. 10, ал. 4  се изменя така:  

  „(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив 

данъчно задължено лице е собственикът, с изключение, при които в полза на 

концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 

съответната част от нето”  

 

   2.  Наредбата за изменение на Наредбата № 3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 

община Каварна влиза в сила от 01.01.2017 г. 

 

 

 

                                                          М   О  Т  И  В  И  

 

                                                                 към 

 

               Проект на  Наредба за изменение на Наредбата № 3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 

община Каварна  

 

 

Мотиви към проекта:  

Съгласно § 57 от Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 

складове, приет с Указ № 377 от 30.11.2016 г., обнародван в ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г. 

се извършват промени в чл. 11, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси. Това налага 

актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци, такси 

и цени на услуги на територията на община Каварна приета с Решение № 73 по 

протокол № 7 от 29.03.2016 г. от Общински съвет Каварна, изменена и допълнена с 

решение № 184 по протокол № 15 от 25.10.2016 г.  Съгласно § 61 на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове влиза в сила от 

01.01.2017 г.  

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 в Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2017 г. Нужен е 

законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ, приведен в негово 

съответствие.  

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата – не са 

необходими. 

       Предложеното изменение на Наредбата е изготвено в съответствие със Закона за 

местно самоуправление и местна администрация, Закона за нормативните актове, 



Закона за местни данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като не 

противоречи и е в съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

 

 

 

 


