Изх.№РД070-270/07.12.2017 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОВАДИЯ
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
Д О К Л А Д
от инж.Филчо Кръстев Филев –
кмет на община Провадия
Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет Провадия проект за
изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В ДВ бр.97 от 05.12.2017 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за
данъка върху добавената стойност, като с §50 от преходните и заключителните му разпоредби се
правят промени и допълнения на Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от 01.01.2018 г.
Промените са основно в отпадане облагането на някои типове превозни средства.
С оглед на гореизложеното считам, че е необходимо да се приеме необходимото изменение.
Като предоставяме за обсъждане настоящия проект, предлагаме на Общинския съвет да утвърди
неговото приемане поради следните
МОТИВИ:Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с
нормите на Закона за местните данъци и такси. По-голяма яснота, коректност, публичност и
обективност при определянето на данъците, които се събират от общината. 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.
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Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на Наредбата:
 Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република
България;
 Достигане на по-голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на
местните данъци на територията на общината;
 Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
 Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на
местната общност.
 Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е
публикуван на интернет страницата на Община град Провадия.
Предлагам, след обсъждане и запознаване с изразените становища и предложения по проекта,
Общинският съвет – Провадия да приеме следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21,ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1,
ал.2 от Закон за местните данъци и такси, вр. чл.8 от Закон за нормативните актове, Общинският
съвет Провадия:
1. Приема изменение в Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия, както следва:
§.1.В чл.41, ал.4 думата „триколка“ се заменя с „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.)“;
§2.В чл.41, ал.8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни
товари“ се заличават;
§3.В чл.41, ал.9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни
товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.
2.Изменението на Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на община
Провадия влиза в сила от 01 януари 2018 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Вносител:………/п/…………..
Кмет на община: /инж. Филчо Филев/

Съгласувал:/п/
Богдана Стойчева – главен юрисконсулт
Изготвил:/п/
Пламена Трифонова – н-к отдел „МДТ“
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