ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

§1. В чл.7 се създава нова ал.4:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680лв.
включително.“
§2. В чл.38, ал.2:
думите„2,6 на сто“ се заменят с думите „2,9 на сто”.
§3. В чл.48 се правят следните изменения и допълнения :
1. Алинея 1 се изменя така:
„(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. 44,ал.1 данък за съответната
година се заплаща с намаление от 40 на сто по решение на общинския съвет.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(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. 44, ал. 1 и 3 данък.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(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. 44, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(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. 44,
ал. 5 от Наредбата, при условие че не се използват за други цели.”
5. Създава се нова ал. 5:
„(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.“
§4. В чл.58а, ал.3 думите „средствата за подслон и” се заличават.
§5. В чл.58б, ал.1 думите „средствата за подслон и” се заличават.
§6. В приложение №3 към чл.54, ал.1, т.1 думите „средствата за подслон и” се
заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§7. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014 год.
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Мотиви
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Долна
Митрополия считано от 11.12.2013год., се приемат предложения и становища относно
Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Долна Митрополия на e-mail: obsthina@dolnamitropolia.bg или в
Центъра за обслужване на клиенти на адрес : гр. Долна Митрополия, ул.”Св.св.Кирил и
Методий”№ 39.
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на
подзаконовия нормативен акт:
Привеждане на нормативната база на Община Долна Митрополия в съответствие с
приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр.24 от
12.03.2013 г., ДВ, бр.30 от 26.03.2013г., ДВ, бр.61 от 09.07.2013г. и ДВ, бр.101 от
22.11.2013г.). Предложените в проекта на Наредба изменения и допълнения, са свързани с
промени в няколко аспекта:
1. С Решение на Общински съвет Долна Митрополия №300/28.12.2012год. бе
определен размера на данъка при възмездно придобиване на имущества на 2,9 на сто от
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по –
висока стойност.
Съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредбата, данъка при придобиване на недвижими имоти и
ограничени вещни права върху тях по давност е в размер на 2,6 на сто от оценката на
имуществото към момента на издаване на акта.
Различните ставки през настоящата 2013 год. на този вид данък, доведе до объркване
на граждани, нотариуси и банки при изповядване на сделки с недвижимо имущество.
Установени бяха редица случаи, при които в полза на Общината е превеждан местен данък в
намален размер – 2,6 на сто, в резултат на което бе ощетен бюджета на Община Долна
Митрополия.
Водейки се от горното и с цел недопускане на бъдещи щети за общинския бюджет, в
проекта на Наредбата е предвидено уеднаквяване на ставките на данъка за възмездно
придобиване на имущества и данъка за придобиване на имущества по давност. Поради
малкия брой изповядани през годината сделки за придобиване на имущество по давност ,
делът на този данък в собствените приходи на Общината е незначителен, следователно
промяната на размера му няма да засегне голям брой лица, няма да ограничи обема на
осъществяваните сделки на територията на Общината и няма да повлияе свободната
стопанска инициатива. Освен това предвидената промяна е в рамките на законоустановените
граници и същата ще доведе до увеличаване на собствените приходи на Общината.
2. Следваща промяна предвидена в проекта на Наредба е по отношение на данъка
върху недвижимите имоти.
С ДВ, бр.61 от 09.07.2013г. е публикувано допълнение към ЗМДТ, с което
недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. да не бъдат облагани с данък върху
недвижимите имоти. Тази промяна е залегнала и в проекта на Наредба с цел съгласуване на
местната нормативна база с нормативните актове от по – висока степен /ДВ,бр.61 от
09.07.2013г./
3.Промяна е предвидена и по отношение на облагането с данъци на религиозните
институции. В ДВ, брой 101 от 22.11.2013г. е обнародвано изменение и допълнение в ЗМДТ,
съгласно което молитвените домове, храмовете и манастирите, заедно с поземлените имоти
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върху които са построени, в които се извършва богослужебна дейност от законно
регистрирани вероизповедания в страната да бъдат освободени от данък върху недвижимите
имоти и от данък при възмездно придобиване на имущества.
4. Следваща промяна, отразена в проекта на Наредбата е свързана с по –
справедливото облагане с данък върху превозните средства, отчитайки екологичните
стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове. Предвижда се
данъчното облагане на превозните средства да бъде обвързано с нивата на емисии вредни
вещества, като данъчното облекчение ще зависи от категориите превозни средства и
екологичните категории.
До сега, отстъпка ползваха автомобилите снабдени с действащи катализаторни
устройства, но тъй като е трудно доказването на съществуване на такива устройства и е
спорна тяхната ефективност по отношение опазването на околната среда, законодателят е
предвидил тази отстъпка от данъка във времето да намалява поетапно, до пълното й
отменяне. За 2014г. размера на тази отстъпка следва да бъде определен от Общинския съвет
в законовите граници между 20 и 40%. С цел да не се получи рязък скок в размера на данъка
за собствениците на автомобили снабдени с катализаторни устройства и визирайки тежката
икономическа ситуация в страната, равнището на безработицата и ниските доходи на
населението, в проекта на наредбата е предвидено размера на тази отстъпка за 2014год. да
бъде максималния от 40%.
2. Цели, които се поставят:
- прецизиране на текстовете на Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Долна Митрополия с последните изменения и допълнения на
Закона за местните данъци и такси;
- по – справедливо данъчно облагане;
- повишаване обема на собствените приходи;
- по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на Общината;
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:
- по – справедливо облагане с данък върху превозните средства;
- провеждане и обезпечаване на собствената политика на Общината;
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт
за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което,
съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на
цитирания Закон с правото на Европейския съюз.
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