ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА РАДНЕВО
Мотиви:
І. Причини, които налагат приемането на Наредбата:
Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) 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. Ако наредба противоречи на
нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високият по степен акт.
На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), общинският съвет
определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите,
определени в закона. Правомощието на органа на местното самоуправление (общинския съвет)
да определя размера на местните данъци, е предоставено със Закон за изменение и допълнение
на Закона за местни данъци и такси ДВ бр. 110/21.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. С така
направената промяна, законодателят е делегирал правомощия на общинските съвети сами да
определят собствените си приходи, което е част от процеса по финансова децентрализация на
общините. Установяването и събирането на местните приходи се осъществява от служители на
общинска администрация, с правомощия на органи по приходите.
Настоящата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Раднево е приета с Решение № 84 от 28.02.2008 г. на Общински съвет – Раднево. От
влизане в сила на Наредбата до настоящия момент, същата е претърпяла промени, които
включват, както промяна на текстове, наложени от изменения в Закона за местните данъци и
такси и необходимостта от съобразяване на подзаконовия нормативен акт със разпоредбите на
закона, така и отменени текстове по силата на съдебни решения, в следствие на упражнен
контрол за законосъобразност. В хода на едно от последните дела пред Административен съд –
Стара Загора се установи, че липсват доказателства за спазване изискването на чл.26, ал.2 и
чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към момента на приемане на Наредбата в началото
на 2008 г. Съгласно посочените разпоредби от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен
акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на
интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на
заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по
проекта, като проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него се
внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, което в нашия случай не е било спазено.
В тази връзка са дадени последващи указания от Окръжна прокуратура – Стара Загора за
отстраняване на неизправностите, което може да стане единствено чрез приемане на нова
наредба.
Представеният проект на нова наредба има за цел да регламентира обществените
отношения, свързани с местните данъци на територията на Община Раднево, както и да бъде
определен размера на местните данъци, а именно: данък върху недвижимите имоти, данък
върху наследствата, данък върху даренията, данък при възмездно придобиване на имущества,
данък върху превозните средства, патентен данък, туристически данък и данък върху
таксиметров превоз на пътници. Проектът е съобразен с действащите нормативни разпоредби и

е насочен към по-пълна и по-прецизна регламентация на обществените отношения, предмет на
наредбата.
С проекта на нова наредба предлагаме минимално повишаване на някои от местните
данъци, които не са променяни от приемането на наредбата през 2008 г. и са най-ниски в област
Стара Загора. Въпреки оптимизацията на размерите на някои от местните данъци, същите ще се
запазят относително ниски, тъй като ставката и размерът на данъците остават под средния
размер, определен в ЗМДТ. С предлаганата промяна, при запазване на процента на
събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази положително на приходната
част от бюджета на Община Раднево. В същото време, на база данъчна оценка на един имот
увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаване на дължимия данък
за собственика. От друга страна, измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата
потребност на гражданите за подобряване на общинската инфраструктура, поддръжка на
общинските активи, здравеопазване, образование, социални услуги и др.
Основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху недвижимите имоти.
Определените размери за данък върху недвижимите имоти в ЗМДТ са в граници от 0,1 до 4,5 на
хиляда върху данъчната оценка на имота. Към настоящия момент в Община Раднево размерът
на данък върху недвижимите имоти е 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. През
2011 г. законодателно се промени основата за определяне на данъка за юридическите лица –
върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка. Трябва да се отчете, че
съществуват законодателни облекчения и освобождаване от заплащане на данък върху
недвижимите имоти на определена категория лица и обекти, които не са от компетенцията на
общинският съвет да определя, но в същото време са една голяма сума от собствени приходи,
които не постъпват в бюджета на общината. Предлагаме размерът на данъка да стане от 1,5
на хиляда на 2 на хиляда.
Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозните
средства. С изменение в ЗМДТ (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изцяло се
промени концепцията за определяне на данъка, по формула включваща два компонента:
имуществен и екологичен. Екологичният коефициент е свързан с екологичните характеристики
на автомобила и представлява коригиращ коефициент, които отразява екологичната категория
на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (без екологична
категория, Евро1, 2, 3, 4, 5 и 6). Идеята за промяната е основана на принципа „замърсителят
плаща“ или въвеждане на данъчни облекчения за собствениците на автомобили, които
съответстват на високите екологични стандарти и утежнения за тези, които не съответстват на
такива и замърсяват околната среда повече. Имайки предвид високата замърсеност на
района, в който се намира Община Раднево, както и това, че сегашните ставки са
минимума, определен със ЗМДТ, предлагаме минимално завишаване на данъка върху
превозните средства – средно около 20 %.
Също така, предлагаме минимално повишаване на размера на данъка при
възмездно придобиване на имущество, който в момента е 2 % върху оценката на
прехвърляното имущество (при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока
стойност), да стане 2,5 %.
ІІ. Цел на Наредбата:
Цел на наредбата е да се регламентират обществените отношения, свързани с местните
данъци на територията на Община Раднево и привеждането им в съответствие с действащата
нормативна уредба. Освен това, с предлагания проект на нормативен акт се цели постигане на
по-голяма стабилност и сигурност по отношение на приходите в бюджета на Община Раднево.
ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
Не са необходими допълнителни финансови средства, вследствие от приемането на
новата Наредба. Разходите по администриране на данъците няма да надвишат от приходите от
него.

ІV. Очаквани резултати, включително финансови, ако има такива:
Очакваните резултати след приемането на новата Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Раднево се изразяват в допълнителни постъпления
в бюджета на общината, с които ще бъдат задоволени потребностите на местната общност.
Допълнителен прогнозен приход след увеличението (за 2021 г.):
- от данък недвижими имоти – 112 000 лв.;
- от данък придобиване на имущество по възмезден начин – 40 000 лв.;
- от данък върху превозните средства – 136 000 лв.
Допълнителните приходи ще предоставят възможност за удоволетворяване
потребностите на местната общност за:
- подобряване на инфраструктурата на територията на Община Раднево;
- ремонт на общинския сграден фонд;
- финансово обезпечаване на социалната, културната и образователната политика;
- извършване на мероприятия по опазване чистотата на атмосферния въздух.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Нормативният акт не противоречи, както на действащата нормативна уредба на
Република България, така и на европейското законодателство.
VІ. Правни основания:
Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, чл.1, ал.2 от ЗМДТ, при спазване
изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 78 от АПК.
Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, мотивите и
проектът на Наредбата са публикувани на интернет страницата на Община Раднево и на
Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/. Предложения и становища по
проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Раднево и Общински съвет –
Раднево, както и на следните e-mail адреси:
obshtina@obshtina.radnevo.net
obs@obshtina.radnevo.net
Проектът на Наредбата ще бъде разгледан и дебатиран на заседанието на Общински
съвет – Раднево, което ще се проведе на 26.11.2020 г.
Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
Кмет на Община Раднево

