ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КНЕЖА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ - Кмет на Община Кнежа.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Кнежа, като мотивите за нейното приемане са следните:
Наредба № 16 за определяне на размера на местните данъци на територията на
Община Кнежа е приета с Решение № 69 от 22.02.2008 г., последно е изменена и
допълнена с Решение № 744 от 31.01.2019 г. на Общински съвет-Кнежа.
Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение на Наредба №16 за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа са текстове
на разпоредби на Закона за местните данъци и такси, които са изменени и публикувани
в Държавен вестник - брой 96, 101 и 102 от 06.12.2019 г., 27.12.2019 г. и 31.12.2019 г. в
сила от 01.01.2020 г., а също така и на Решение № 4 на Конституционен съд на
Република България от 09.04.2019 г. С посоченото Решение на Конституционния съд са
обявени за противоконституционни разпоредбите на чл.61с, ал.4 и ал.5 от Закона за
местните данъци и такси, които са идентични с нормите на чл.56б, ал.4 и ал.5 от
Наредба № 16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община
Кнежа, приета от Общински съвет-Кнежа. В този смисъл е образувано административно
дело № 1325/2019 г. по описа на Административен съд-Плевен, по повод подаден
протест от прокурор при Окръжна прокуратура-Плевен срещу посочените разпоредби
от Наредба № 16.
Съществуващата уредба подлежи на промяна, доколкото е налице изменение на
по-висок по степен нормативен акт. Цели се постигане на синхронизация между
различните по степен нормативни актове, тъй като в Закона за местните данъци и такси
има промяна в материята, отнасяща се до данък върху недвижимите имоти, данък върху
превозните средства, туристически данък.

Целите, които се поставят с предложения проект е съответствие на текстове от
Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Кнежа с нормите на Закона за местните данъци и такси и други закони и подзаконови
нормативни актове, след изпълнение на задължителната процедура по провеждане на
обществено обсъждане и осигуряване на възможност заинтересованите страни да
изразят становища и да направят предложения. Спазване на принципите за откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при
определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на
местните данъци на територията на Община Кнежа.
Очаквани резултати от прилагането на Наредба №16 за определяне размера
на местните данъци на територията на Община Кнежа. С приемането на Наредбата,
ще се регламентират условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и
събиране на местните данъци, съобразно изискванията на ЗМДТ и отстраняване на
противоречия и различия между законовата и подзаконовата нормативна уредба.
Финансови и други средства. За прилагане на предложения проект няма да се
наложат допълнителни финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на
Общината.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
за определяне на местните данъци и такси на територията на Община Кнежа е в
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и с
въвеждането на разпоредбите на Директива 2016/1164 на Съвета за установяване на
правила срещу практиката за избягване на данъци, които пряко засягат
функционирането на вътрешния пазар в националното данъчно законодателство и не
противоречат на Европейското законодателство.
На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл. 76,
ал.3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с подаден протест от
окръжен прокурор от Окръжна прокуратура-Плевен до Административен съд,
гр.Плевен и образувано Административно дело №1325/2019 г. по описа на
Административен съд – Плевен, предлагам на Общински съвет – гр.Кнежа да приеме
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Кнежа.
2. Текстът на Наредбата е неразделна част от настоящото решение.

§ 1. Член 2 се изменя по следния начин:
Създава се нова т.9 на чл.2, както следва:
,, други местни данъци, определени със закон‘‘.
§ 2. Член 5, ал.1 се изменя по следния начин:
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,, Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от
служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по
местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс‘‘.
§ 3. Създава се нова ал.2 на чл.5:
,, Служителите по ал.1 се определят със заповед на Кмета на Община Кнежа‘‘.
§ 4. Отменя се т.6 на чл.5а.
§ 5. Създава се нова ал.6 на чл.6, която гласи:
,, Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително‘‘.
§ 6. Алинея 5 на чл.6 се отменя.
§ 7. Добавя се нова алинея 10 на чл.8 със следния текст:
,, Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите
съсобственици или ползватели. Подадените данни по чл.14, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси от един възложител ползват останалите възложители‘‘.
§ 8. Създава се нова алинея 8 на чл.8а, както следва:
,, При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на
недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица
уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл.
14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси‘‘.
§ 9. Създава се нова алинея 9 на чл.8а със следния текст:
,, В случаите по ал. 8 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно
възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната‘‘.
§ 10. Създава се нова т.4 на чл.10, както следва:
,, Изипей АД.‘‘
§ 11. Алинея 2 на чл.30 се отменя.
§ 12. Член 32, ал.4 се изменя по следния начин:
,, Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди
първоначалната им регистрация за движение в страната.‘‘
§ 13. Създава се нова алинея 1 на чл.34:
,, Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или
по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от
данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2;
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2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за местните
данъци и такси‘‘.
§ 14. Създава се нова алинея 2 на чл.34:
,, Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 от закона се определя
на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на
задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по
реда на чл. 18 от Закона за местните данъци и такси‘‘.
§ 15. Създава се нова алинея 3 на чл.37:
,, Декларация по ал. 3 на чл.49 от закона не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл.
48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и
предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност‘‘.
§ 16. Създава се нова алинея 5 на чл.37а, както следва:
,, Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на
Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът,
обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт
на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите‘‘.
§ 17. Създава се нова алинея 6 на чл.37а, както следва:
,,Срокът по ал. 5 започва да тече от деня, следващ вписването’‘.
§ 18. Член 40 се изменя така:
,, 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‘‘.
§ 19. Създава се нова алинея 1 на чл.40:
Данните се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
§ 20. Създава се нова алинея 2 на чл.40:
,,Член 40 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от Закона за
местните данъци и такси‘‘.
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§ 21. Създава се нова алинея 3 на чл.40:
,,Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл.40 от
настоящата наредба, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването
им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната,
двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При
придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл.
32 от Закона за местните данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в
посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за
превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на
населението‘‘.
§ 22. Създава се нова алинея 4 на чл.40:
,,Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по
регистрация на превозното средство‘‘.
§ 23. Създава се нова алинея 5 на чл.40:
,,Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от
данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 3 или с
подаване на нова данъчна декларация‘‘.
§ 24. Създава се нова алинея 6 на чл.40:
,,Служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане‘‘.
§ 25. Създава се нова алинея 7 на чл.40:
,, Подадената декларация от един
съсобственици‘‘.

от

съсобствениците

ползва

останалите

§ 26. Създава се нова алинея 8 на чл.40:
,, Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за
такава се приема годината на първата му регистрация‘‘.
§ 27. Създава се нова алинея 9 на чл.40:
,, Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от Закона за
местните данъци и такси, собственикът представя документ за платения данък при
придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона
за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка
върху добавената стойност‘‘.
§ 28. Създава се нова алинея 9 на чл.40:
,, Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 от
Закона за местните данъци и такси липсват данни за допустимата максимална маса на
състава от превозни средства, в декларацията по ал. 3 се посочва допустимата
максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя‘‘.
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§ 28. Създава се нова алинея 10 на чл.40:
,, 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‘‘.
§ 29. Навсякъде, където пише в Наредбата 30 октомври да се промени на 31 октомври.
§ 30. Създава се нова алинея 6 на чл.56а:
,, Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на
общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа
информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените
нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по чл.56 б, ал. 1 от настоящата
наредба‘‘.
§ 31. Създава се нова алинея 7 на чл.56а:
,, Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец,
както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен
път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за
туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в
изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси‘‘.
§ 32. Отменя се чл.56б, ал.4.
§ 33. Отменя се чл.56б, ал.5.
§ 34. Създава се нова алинея 6 на чл.56б:
,, Данните по ал. 7 се предоставят от Министерството на финансите на община Кнежа в
срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:
1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен
на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от
Закона за местните данъци и такси, и софтуерния продукт за администриране на
местните данъци и такси на Общината, или
2. чрез предоставен оторизиран достъп на Община Кнежа до получената информация от
Единната система за туристическа информация‘‘.
§ 35. Член 56д се изменя така:
,, Възстановяване на надвнесен данък по чл.61ч, ал.2 от Закона за местните данъци и
такси се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс‘‘.
§ 36. Член 59, ал.1 се изменя така:
,, Лице, което не подаде декларация по чл.53 или не я подаде в срок, се наказва с глоба в
размер до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание‘‘.
§ 37. Член 59, ал.2 се изменя така:
,, Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията
по чл.53, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до
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освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на потежко наказание‘‘.
§ 38. Добавя се § 17 на Преходни и заключителни разпоредби:
„Наредбата влиза в сила три дни след обнародването й на интернет страницата на
Община Кнежа.”
§ 39. Добавя се нов § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата
Наредбата е изменена с Решение № … / ………… г. на Общински съвет – Кнежа.
Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в
законоустановения 14-дневен срок от публикуването на настоящето предложение на
Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на заинтересованите
лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и
допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Кнежа, п р и е т а с Р е ш е н и е № 6 9 о т 2 2 . 0 2 . 2 0 0 8 г . н а О б щ и н с к и
с ъ в е т - К н е ж а на е-mail: obstina_kneja@abv.bg или в Общински център за услуги и
информация на гражданите, находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№69, гр.Кнежа.
Телефон за контакти 09132/7425.
Посоченият по-горе 14-дневен срок е с оглед привеждане на протестирани норми
от Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Кнежа в съответствие с действащото българското законодателство и образуваното в
следствие на това Административно дело № 1325/2019 г. по описа на Административен
съд-Плевен.
С уважение,
Илийчо Лачовски,
Кмет на Община Кнежа
Изготвил:
Светослава Узунова, юрисконсулт
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