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ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет –
гр. Тервел прие Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Тервел. Във връзка с промени в Закона за местните данъци и такси се налага да се
измени действащата Наредба.
1. Причините и мотивите за приемане на наредба за изменение и допълнение в
Наредбата са следните:
В Държавен вестник бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г. са публикувани
изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. При безвъзмездно
придобиване на имущество, лицата, получили имущество, подават декларация за
облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Изменен
е текста на алинея 4 към чл. 49 от ЗМДТ, като в случая Декларация по ал. 3 към чл. 49 не
се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и
предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена
полза. Промяната е във връзка с ПЗР, § 40 от ЗМДТ, относно изменение на ЗИД на закона
за юридическите лица с нестопанска цел.
В държавен вестник бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г. е направено изменение
в чл. 11, ал. 4, като е вмъкнат текст с допълнение за данъчно задължени лица по смисъла
на чл. 11 от ЗМДТ, а именно при концесия данъчно задължен е концесионерът; при
концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите,
при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления
имот или съответната част от него.
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 Закона за местните данъци и такси.
Цели, които се поставят с приемане на наредба за изменение и допълнение в
Наредбата:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата
с нормите на Закона за местните данъци и такси. 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.
2. Очаквани резултати от приемане на наредба за изменение и допълнение в
Наредбата:
Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да
се регламентират условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и събиране
на местните данъци, съобразно изискванията на Закона и да не се допускат противоречия
и различия между законовата и подзаконова нормативна уредба.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредба за изменение и
допълнение в Наредбата:
За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни
финансови средства.
4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България:
Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в
наредбата е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното
самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за приемане
на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е публикуван на интернет страницата
на Община Тервел и на Портала за обществени консултации, за обществено обсъждане,
като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за предложения и становища.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – гр. Тервел да вземе
следното
Проект!
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 5, ал. 6 и чл. 114, ал.2 от ПОДОбСНКВОА, мандат 2015-2019 г.,
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 4 и чл. 49, ал. 4 от Закона за местните
данъци и такси, Общински съвет – гр. Тервел, приема изменение и допълнение в
Наредбата за местните данъци на територията на Община Тервел, както следва:

1. Изменя чл. 8, ал. 4:
Било: При концесия данъчно задължен е концесионерът.
Става: При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за
добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които
в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот
или съответната част от него.
2. Изменя чл. 37, ал. 3:
Било: Декларация не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6,
8 и 9, както и 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.

Става: Декларация не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т.
5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица
с нестопанска цел със статут в обществена полза.
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