ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

§1. В чл.16б, ал.2 думите „до 15 декември” се заменят с „до 31 декември”.
§2. В чл.17:
а) в ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се заменят с „до 30 юни и до
31 октомври“;
б) в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.
§3. В чл.18б, ал.1 думите „до 15 декември” се заменят с „до 31 декември”.
Преходни и заключителни разпоредби
§4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.
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МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ 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 12.01.2015год., се приемат предложения и становища относно
Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране 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 на изменение и допълнение 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, приети с §43 от
ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
(обн. ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г.).
Предложените в проекта на Наредба изменения и допълнения, са свързани с промени
в два аспекта:
1. Предвидена е промяна по отношение на началото на данъчната кампания, дава се
възможност същата да стартира преди 1 март на текущата година.
2. Удължаване на срока за подаване и прием на декларации /до 31 декември/:
- за освобождаване от такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване;
- за определяне на таксата според количеството битов отпадък.
2. Цели които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са:
- прецизиране на текстовете на Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Долна Митрополия с последните
изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси;
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в
Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.
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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