
 

 

 

                                                          ОБЯВЛЕНИЕ 

 

 

На основание  чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Община Каварна  обявява- Проект за Наредба 

№ 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 

територията на община Каварна в  сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg , секция- 

Общински съвет, раздел- Проекти за нормативни актове. 

Заинтересованите лица могат да  подават предложения и становища по проекта в  14- 

дневен срок, на електронен адрес: obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община 

Каварна, ул. Добротица № 26. 

 
 

 

 

 

 

МОТИВИ 

 

 към изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна 

 

    Наредбата № 3 за определянето и администрирането 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., изменена и допълнена с решение № 184 по протокол № 15 от 25.10.2016 г., допълнена с 

решение № 263 по протокол № 20 от 28.03.2017 г., в сила от 1.01.2017 г. изменена и допълнена с 

Решение № 321 по протокол № 24 от 04.07.2017 г., изменена с Решение № 482 от 30.11.2017 г. на 

Административен съд – Добрич, в сила от 28.12.2017 г. 

 

Причини налагащи изменение и допълнение на Наредбата: 

Във връзка с изменение и допълнение на ЗМДТ  публикувано в ДВ бр. 97 от 

05.12.2017г. в сила от 01.01.2018 г., където в Раздел ІV „Данък върху превозните 

средства“ в чл. 55 има изменение в ал. 4, ал. 8 и ал. 9 и в чл. 61ч изменение в ал. 1, ал. 2.  

 С изменение на ЗМДТ публикувано в ДВ бр. 99 от 12.12.2017 в сила от 01.01.2018 г. 

където в Раздел ІІ „Местни такси“ е отразено изменение на чл. 6, ал. 1, т. г. 

Както и постъпило предложение от гражданин на община Каварна да бъде 

регламентирана процедура по оттегляне на подадена декларация на основание чл. 75, ал. 

1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени 

на услуги на територията на община Каварна. Цитираното основание от Наредбата 

предвижда лицата по чл. 64 от ЗМДТ да могат да подават декларация в общинска 

администрация за вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще 

ползват през цялата година съобразно с обявената от Общинския съвет честота за 

извозване на битови отпадъци до края на предходната година.  

 

Цели:  



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 местните данъци и такси в сила от 01.01.2018 г. 

Нужен е законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ, приведен в негово 

съответствие.  

  

Финансови средства: 

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

необходими. 

 

Анализ за съответствие с правото на ЕС: 

       Предложеното изменение и допълнение 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. 

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   ПРОЕКТ: 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 

 

    І. Глава І, Раздел V: Данък върху превозните средства“ 

    В чл. 44 се правят следните изменения:  

    1.  Текста от ал. 4:„ За триколка данъкът се определя от общото тегло“” се заменя с :  

                                   „ Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. 

относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни 

средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), се определя на базата на общото тегло в размер, 

както следва:” 

     2.  Текста от ал. 8: „ За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи 

и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари и други специализирани автомобили, без тролейбусите, се 

заплаща данък 55 лв.“ се заменя с: 

                                      „За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи 

и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща 

данък в размер на 55 лв.“ 

      3. Текста от ал. 9: „ За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона 

се заплаща данък 100 лв.: се заменя с: 

                                        „За автокранове с товароподемност над 40 тона се заплаща данък 

в размер на 100 лв.“  



 

 

ІІ. Глава І, Раздел VІІІ: „ Данък върху таксиметров превоз на пътници“  

В чл. 59г се правят следните изменения: 

1. Текста от ал. 1: „ Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата 

година се определя по следната формула: 

ДДТГ=ГДТПП*БМ/12, където 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по 

чл. 59б; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменя с:  

     

 

                      „Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата 

година се определя по следната формула: 

ДДТГ=ГДТПП*БМ/12, където 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по 

чл. 59б; 

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, 

за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

2. Текста от ал. 2: „Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от 

платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена 

по следната формула: 

НВДТПП=ПГДТПП*БМ/12, където 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПГДТПП – платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

БМ – броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменя с: 

                     „Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък 

се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

НВДТПП=ПДТПП*ОМ/БМ, където 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 

който е издадено разрешението; 

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 

данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 



ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ 

 

 

     ІІІ. Глава ІІ, Раздел І „Местни такси“ 

В чл. 60, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. В текста на т. 8: „ за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното 

предучилищно образование за ползване на детска градина или училището извън 

финансираните от държавата дейности“ се заменя с: 

 „за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование извън финансираното от държавата“ 

 

 

 

 

     ІV. Глава ІІ, Раздел ІІ: „Такса за битови отпадъци”  

 

  1.  В чл. 75, се добавя ал. 4 със следния текст:  

   (4) „При промяна на обстоятелства в подадена декларация по ал. 1, корекции или 

оттегляне на същата се извършва с корекционна декларация по образец в срок до 31 

януари на годината, за която се отнася декларацията“   

 

 


