ДО
ОБЩИНСКИЯ 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 броеве 61 и 101 на „Държавен вестник” от 2013 г. са публикувани изменения и допълнения в
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които изискват и органите на местно самоуправление –
Общинските съвети – да обсъдят и приемат съответните промени в утвърждаваните от тях наредби в
съответствие с чл.1, ал.2 от същия закон.
В настоящия доклад Ви представям най–съществените промени в закона, които намират
отражение и в предлагания проект за изменение и допълнение на наредбата. Следвайки текстовете на
закона те са следните:
- Възстановена е ал.4 на чл.10, според която имотите с данъчна оценка под 1 680 лева не се
облагат с данък върху недвижимите имоти;
- Променени са изискванията и размерите на данъчните облекчения за автомобилите с
мощност до 74 киловата вкл.,като е постановено в правомощията на общинските съвети да
определят такова за моторните превозни средства с действащи катализатори, които обаче не
отговарят на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ , „Евро 6“ и EEV ;
Предлаганите на вашето внимание промени в посочената наредба са в съответствие със
законовите изменения.
Като предоставяме за обсъждане настоящия проект, предлагаме на Общинския съвет –
Провадия да утвърди неговото приемане, поради следните
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Мотиви:
1. Привеждане в съответствие
законовите промени.

на действащата нормативна база на местно равнище със

2. Създаване на възможност за влизане в сила на нормативния акт и утвърждаване на ясни и
точни изисквания към всички данъчно задължени лица.
Изложените мотиви дават основание да предложа за обсъждане настоящия проект. Считам, че
предлаганият проект за изменения в наредбата не противоречи на действащото законодателство в
Република България и поднормативният акт, който се предлага да приемете, допълва и урежда
отношения, предвидени за уреждане в нормативен акт от по-висок ранг (Закон за местните данъци и
такси).
Настоящият доклад и проектът за изменение и допълнение на „Наредба №14 за определяне на
местните данъци на територията на община Провадия” са публикувани на интернет страницата на
община Провадия в 14–дневния срок по чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, като е
предоставена възможност на заинтересованите лица да изразят становища и направят предложения по
проекта.
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 изменения и допълнения в „Наредба №14 за определяне на местните данъци на
територията на община Провадия”, както следва:
§.1. Създава в чл.7 нова ал.4 със следния текст:
„Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.,
включително.“
§2. Чл.45 се изменя както следва:
„(1). За превозните средства, с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени
с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории
„Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“, определеният по чл. 55 от ЗМДТ
данък, за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто“
(2). За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50
на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление,
от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от ЗМДТ данък.
(3). За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с
50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.
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(4). За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни
линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се
субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен
по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се използват за други цели.
(5). Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.“
2.Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2014 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Вносител:………/п/……………...............
Кмет на община: /инж. Филчо Филев/
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