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МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ
ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА КУКЛЕН
(изм. и допъл. на Наредба № 14 приета с Решение № 61, взето с протокол № 7 от
07.03.2008 г., изм. с решение № 81, взето с протокол № 10 от 18.04.2008 г., изм. с реш. №
92, взето с протокол № 11 от 10.05.2008 г., изм. с реш № 247, взето с протокол № 32 от
30.01.2009 г.; изм. с реш. № 440, взето с протокол № 61 от 19.01.2010 г., изменена с реш. №
609, взето с протокол № 86 от 29.12.2010г.; изм. с реш. № 613/28.01.2011 г.; изм. с решение
№ 38, взето с протокол № 5 от 23.12.2011 г.; изм. с реш. № 545, взето с протокол № 50 от
28.03.2014 г.; изм. с реш. № 282, взето с протокол № 20 от 30.09.2016 г., изм. и допъл. с
реш. № 91, взето с протокол № 12 от 24.04.2020 г.)
І.Причини, които налагат приемането на наредбата.
Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба за изменение и допълнение са
необходимостта от привеждане на действащата Наредба № 14 в съответствие с нормативен
акт от по–висока степен.
Предложените изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и
администриране на местните данъци в Община Куклен са в унисон с измененията и
допълненията в Закона за местните данъци и такси.
Предложеният проект за изменение и допълнение в Наредба № 14 за определяне размера
и администриране на местните данъци в Община Куклен, не обхваща и не третира
промени в размера на местните данъци.
Предложеният проект за изменение и допълнение в Наредба № 14 за определяне размера
и администриране на местните данъци в Община Куклен, обхваща следните промени, а
именно:
В чл. 11 се създават нови ал. 5, ал. 6, ал. 7, и ал. 8:
ал. 5. За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на
месеца, следващ месеца, през който са завършени. Данъкът се дължи и в случаите, когато в
двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен
срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за
ползване.
ал. 6. Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за
въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за
устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър.

ал. 7. Органите, издаващи документите по ал. 6, предоставят служебно по един
екземпляр от тях на данъчната служба на община Куклен в едноседмичен срок от
издаването им.
ал. 8. Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал.
2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с
констативен акт, съставен от служители от Дирекция „УТС, ППОС, МП, ЕТТ, ОМПС И
ГР” при община Куклен. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да
оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.
Чл.17, ал. 4. се изменя и придобива следния вид:
ал. 4. При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се
определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни,
определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на
данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 40, ал. 4. се изменя и придобива следния вид:
ал. 4. Служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. 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.
Чл. 40, ал. 5. се изменя и придобива следния вид:
ал. 5. Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1,
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 ЗМДТ, 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.
В приложение № 2 към чл. 56 „Видове патентни дейности и годишни размери на данъка“,
т. 21 „Отдаване на видеокасети под наем-данъкът се определя в размер на 690 лв. за град
Куклен; 300 лв. за с. Руен, с. Яврово, с. Добралък, с. Гълъбово, с. Цар Калоян“ се отменя.
В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 8 със следния текст:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера и
администриране на местните данъци в Община Куклен, е приета с Решение № ....., взето с
Протокол № .... от .......година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила от влизане в сила
на решението за приемането й от Общински съвет Куклен, с изключение на чл. 5а, т. 8,
който влиза в сила от 01.01.2022 г.
Принцип на необходимост и обоснованост:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне
размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, е съобразен с
действащото законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА действащият
подзаконов нормативен акт следва да е в унисон с нормативните актове от по – висока
степен, а в противен случай-незаконосъобразните редакции на наредбата ще бъдат
отменени/прогласени за нищожни при съдебното им оспорване пред компетентен съд.

Принцип на предвидимост и откритост:
Разпоредбите в проекта на наредбата са съобразени изцяло с настъпилите промени в
ЗМДТ, като са обсъдени и съгласувани със заинтересованите страни на различни нива,
като отделно проектът на наредбата с мотивите, предварителната частичната оценка на
въздействието и финансовата обосновка ще бъдат публикувани на официалния сайт на
община Куклен и на Портала за обществени консултации за писмени становище, мнения и
предложения от заинтересованите лица, които могат да направят на следния електронен
адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул.
„Александър Стамболийски” № 43.
Принципът на съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност:
Проектът на наредбата е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и
мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската
администрация, като ще бъдат взети впредвид й постъпилите предложения и становища в
хода на обществената консултация при изработването и приемането на подзаконовия
нормативен акт.
II.Цел на наредбата.
Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото
законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки
общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните
актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение,
включително да ги изменят, допълват и отменят при необходимост в рамките на Закона за
нормативните актове.
III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за
определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен няма да е
необходимо разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Община
Куклен, в частност прилагането на предложения проект не би довело до увеличаване на
разходите в засегнатата сфера на администрирането на местните данъци, напротив това ще
доведе до подобряване на функционирането на това звено от общинската администрация,
касаещо местните приходи.
IV. Очаквани резултати.
Очакваните резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване на Наредба № 14 за
определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен с
измененията и допълненията на Закона за местните данъци и такси.
С настоящия проект не се предлага нито увеличаване, нито намаляване на размер на
местен данък.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне
размера и администриране на местните данъци в Община Куклен е в съответствие с
нормативните актове от по-висока степен на законодателството на Република България,

както и с тези на правото на Европейския съюз и не противоречат на неговите
императивни норми.
В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна частична оценка на
въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт, като за правна изчерпателност
следва да се посочи, че е изготвена й финансова обосновка на проекта за неговата
фискална обезпеченост, с оглед неговото приложение и действие.
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