ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Долна
Митрополия предоставя на вниманието на всички заинтересовани страни Проект за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на
територията на Община Долна Митрополия.
На основание чл.26.ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица
се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.11.2019г., за предложения и становища
по настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на Община Долна Митрополия.
Предложения могат да бъдат депозирани в Общински център за услуги и
информация при Община Долна Митрополия, на адрес – гр. Долна Митрополия, ул.
„Св.Св. Кирил и Методий” № 39 или на следния електронен адрес: dolnamitropolia@
el-soft.com
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Поля Василева Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия
Относно: Приемане на промени в Наредбата за определяне на местните данъци на
територията на Община Долна Митрополия
Уважаеми дами и господа общински съветници,
МОТИВИ: Данъкът върху недвижимите имоти е вид местен данък. Към момента
ставките по размера на данък върху недвижимите имоти в община Долна Митрополия е
значително под законово определените максимални граници.
Съгласно разпоредбата на чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси общинският
съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в
границите определени с него.
С оглед защитата на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет се
лимитират от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид
местен данък.
С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните
данъци се продължава процеса на финансовата децентрализация и се укрепва местното
самоуправление.Така дадените правомощия позволяват на общината да направи сериозни
стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинския
бюджет. Община Долна Митрополия е приела през 2008г. размер на данък 1,5 на хиляда ,
като до този момент той не е променян.
Основен мотив за запазване на данъчните ставки без промяна за този над 10
годишен период е да не се увеличава данъчната тежест за населението и фирмите. Този
подход е имал своето основание, защото е способствал за запазване в относителна
степен на част от генерираните доходи на населението и фирмите. В дългосрочен
план обаче този подход създава диспропорции спрямо очакванията на населението
за нормалното функциониране на общинските служби, пряко насочени към дейности,
от които се очаква адекватни решения – обществените ангажименти на общината за
местните дейности, в т.ч. ремонти на улична и пътна мрежа, поддръжка на социални и
комунални дейности и др.
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ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Съгласно разпоредбата на чл.22 от Закона за местни данъци и такси, общинският
съвет определя с наредба размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху
данъчната оценка на недвижимия имот.
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА: Предлаганото увеличение в размера на данъка върху
недвижимите имоти на 2,0 на хиляда ще разшири базата за формиране на собствени
приходи за Община Долна Митрополия, които са естествена основа за развитие на
местните дейности и не изискват допълнителни финансови средства за прилагането и.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата
се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на изменението и допълнението
на същата. Увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на
общинския бюджет и общинския план за развитие.
АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
Предлаганите допълнения и изменения на Наредба за определяне на размера на местните
данъци на територията на Община Долна Митрополия е в съответствие с промените в
Закона за публичните финанси от 07.06. 2016г., както и с тези на европейското
законодателство.
Правни основания чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, , при спазване на изискванията на чл. 7579 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 от ЗНА

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

§ 1. Чл. 20. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на
хиляда върху данъчната оценка на съответния имот.
Предложение:
Чл. 20. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на
хиляда върху данъчната оценка на съответния имот.

ВНОСИТЕЛ:
ПОЛЯ ЦОНОВСКА
Кмет на Община Долна Митрополия
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