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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница/приета с
Решение №30/28.02.2008 г. на Общински съвет-Дупница с посл. изм. и доп./.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание мотиви за Приемане на Наредба за допълнение на
Наредбата за определянето на размера местните данъци на територията на община
Дупница.
1. Причини, които налагат допълнението.
С изменение на Закона за местните данъци и такси е предвидено данъкът върху
недвижимите имоти да се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31
октомври на годината, за която е дължим. Данните за МПС се предоставят на общините от
Министерство на финансите въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства
, поддържан от Министерството на вътрешните работи..
2. Цели, които се поставят.
С приемането на допълнението се цели да се синхронизира Наредбата със Закона за
местните данъци и такси.
3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
Финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба не се предвижда
да бъдат изразходвани.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
С прилагането на наредбата се очаква по-бързо и обективно извършване на услугите.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането
в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването
на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Доколкото настоящия проект има за предмет изменение и допълнение към действаща
наредба което подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински
съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на
„Европейската харта за местното самоуправление".
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във
връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица могат
в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на
Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по проекта.
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Предвид гореизложеното и на основание
предлагам Общински съвет-Дупница взе следното

чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Дупница, както следва:
§1. В глава втора “Местни данъци”, раздел І “Данък върху недвижими имоти” чл. 11 се
изменя и придобива следното съдържание:
чл.11 Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30
април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
§2. В глава втора “Местни данъци”, раздел ІV “Данък върху превозните средства”
чл.40 се изменя и допълва и придобива следното съдържание:
чл.40.(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация
въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните на общината се предоставят от Министерството на финансите.
(3) Служителят на общинска администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
(4) При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото
лице представя документ от компетентен орган.
(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската
администрация и се съобщава на лицето.
(6) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30
април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(7) Заплащането на данъка е условие за редовността при годишния технически
преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на
издаден или заверен от общината документ.
§ 3. В глава втора “Местни данъци”, раздел ІV “Данък върху превозните средства”
чл.47 се изменя и придобива следното съдържание:
чл. 47: Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянен адрес,
съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в
случаите по чл.54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в която
е регистрирано превозното средство.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на нейното приемане.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
Съгласували:
О. Китанова – зам.-кмет «СД»

………………………….

Н.Манова – секретар

………………………….

Г.Георгиев – нач.отдел «МДТ и АД»

…………………………..

Изготвил: Иван Бучов – Дир. Д-ия «ОФД»…………………………..
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