ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
§1. Навсякъде в текста на Наредбата след думите „юридически лица” се добавят
думите „и едноличните търговци”.
§2. . В чл.18б, ал.1 думата „жилищни” се заличава.
§3. . В глава втора, раздел І се създава нов чл.18г:
„чл.18г. От заплащане на такса за битови отпадъци за имотите се освобождават
лицата определени в чл.71а от Закона за местните данъци и такси.”
§4. Чл.38а, ал.2 се променя така:
„(2) За извършване на услуги от отдел «Местни приходи»:
размер на таксата за услугата
наименование на услугата
обикновенна
срок
лева

№ по
ред

бърза
срок

лева

срок

експресна
лева

Издаване на удостоверения за данъчни
1 оценки

2
3
4
5

За декларирани имоти по реда на чл. 14 от
ЗМДТ

14
раб.дни

За имоти , които се декларират в момента на
подаване на молба за данъчна оценка
За декларирани имоти по чл.14 с учредено
право на ползване
За имоти представляващи земеделски земи
и гори
За учредено право на строеж и незавършено
строителство
Издаване на удостоверения за декларирани
данни
Издаване на удостоверения за платен данък
върху превозните средства
Издаване на дубликат от квитанция за
платени МДТ
Издаване на удостоверение за наличие/
липса на задължения към общината

14
раб.дни
14
раб.дни
14
раб.дни
14
раб.дни

10 3 раб.дни

15 1 раб.ден

25

10 3 раб.дни

15 х

х

10 3 раб.дни

15 х

х

10 3 раб.дни

15 х

х

10 3 раб.дни

15 х

х

х

х

х

х

1 раб.ден

4

х

х

х

х

1 раб.ден

4

х

х

х

х

1 раб.ден

2

7 раб.дни

10 24 часа

15 веднага

6 Издаване на копие на данъчна декларация

х

х

х

х

1 раб.ден

7 Издаване на справка за задължения за МДТ

х

х

х

х

веднага

20
5
безплатно

Забележка: От заплащане на гореизброените услуги се освобождават:
- Община Долна Митрополия;
- Областна администрация град Плевен;
- Съд, Прокуратура, Следствие;
- Национална агенция по приходите;
- Агенция за социално подпомагане;
- Национален статистически институт
Преходни и заключителни разпоредби
§5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014год.
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ 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 определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги 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
подзаконовия нормативен акт:

на

изменение

и

допълнение

на

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.101 от
22.11.2013г.)
Освен това предвидените промени в Наредбата са продиктувани от
необходимостта да бъде осигурено по – качествено и бързо обслужване на гражданите и
фирмите и за постигане на по – голяма удовлетвореност на потребителите на общински
услуги.
1. От гледна точка на българското законодателство едноличните търговци/ЕТ/
представляват специфична категория лица. Съгласно Търговския закон едноличните
търговци са физически лица, а съгласно ЗМДТ, който ни препраща към разпоредбата на
Закона за счетоводството - едноличните търговци са предприятия, които осъществяват
стопанска дейност на територията на страната, в частност и на територията на Община Долна
Митрополия. Справедливо е и именно това е имал предвид законодателя с §9 от ЗИДЗМДТ,
като е приравнил ЕТ с ЮЛ, т.е. разпоредбите на Наредбата касаещи ЮЛ следва да бъдат
прилагани и по отношение на ЕТ.
2. Нова разпоредба предвидена в ЗИДЗМДТ (обн.ДВ, бр.101 от 22.11.2013г.) и
отразена в проекта на Наредбата е по отношение на религиозните институции. Предвидено е
молитвените домове, храмовете и манастирите, заедно с поземлените имоти върху които са
построени, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрирани
вероизповедания в страната да бъдат освободени от такса за битови отпадъци.
3. Таксите за административни услуги, предоставяни от отдел”Местни приходи”,
запазваха своя нисък размер години наред, но въвеждането на нови програмни продукти,
повишените стойности на консумативите, общото повишаване на разходите по изготвяне и
предоставяне на услуги налагат промяна. Следва да се изтъкне, че с предложените промени
повечето административни услуги свързани с местните данъци, ще се предоставят в пократки срокове или веднага на заявителите, за постигане на висока удовлетвореност на
потребителите на съответните услуги.
4. Друга промяна предвидена от законодателя в ЗИДЗМДТ(обн.ДВ, бр.101 от
22.11.2013г.) е свързана с освобождаването от такса за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване на имоти, които не се обитават целогодишно. И досега в Наредбата имаше
залегнал такъв текст, който касаеше само жилищните имоти на ФЛ и ЮЛ. С проекта на
наредбата това деление на имотите отпада, като от преференцията могат да се възползват
собствениците на всички целогодишно необитаеми имоти, независимо от тяхното
предназначение. Целта на тази промяна е от една страна да хармонизираме наредбата с
разпоредбите на закона, и от друга страна въвеждане на възможността след решение на ОбС,
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
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лицата неползващи услугата през съответната година да бъдат освободени от заплащане на
такса за нея, което има своите социални, икономически и обществени аспекти.
Предвидената норма е израз на общото изискване за справедливост към нормативните
актове и възмездния характер при осъществяване и заплащане на местните такси и услуги.
2. Цели които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са:
- справедливо определяне на таксите, съобразно направените разходи от Общината;
- обективните възможности на населението;
- възстановяване на разходите на Общината по предоставяне на услугите.
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:
- повишаване на качеството на предлаганите услуги;
- постигане на по – голяма удовлетвореност на ползвателите на услуги;
- подобряване на процедурите по администриране на местните такси.
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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