1

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 ЗМДТ.
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 общинските данъци, 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.
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 допълнения в Наредба №14 за определяне на местните данъци на територията на
община Провадия, както следва:
§.1. В чл.2 се създава нова „т.8.данък върху таксиметров превоз на пътници“
§2. В чл.3 ал.2 след думата „година“ се добавя „,а за данъка по чл.2, т.8 до 31 октомври на
предходната година“
§3. Създава нов Раздел VII:
„Раздел VII.Данък върху таксиметров превоз на пътници“
Чл.61. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за
регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от
кмета на общината по Закона за автомобилните превози.
Чл.62.Годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за община
Провадия е 400 лв.
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Чл.63. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за
всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз
на пътници.
Чл.64.Декларирането, внасянето, възстановяването на данъка върху таксиметровия превоз на
пътници се извършва по реда на чл.61х – чл.61щ от ЗМДТ.
2.Измененията на Наредбата влизат в сила от 01 януари 2017 г.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Вносител:……/п/………………...............
Кмет на община: /инж. Филчо Филев/

Съгласувал: /п/
Росица Илиева – старши юрисконсулт

Изготвил: /п/
Пламена Трифонова – н-к отдел „МДТ“
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