ОБЩИНА ШАБЛА
СЪОБЩЕНИЕ:
Публикувано на 31.03.2020 г.
Изработен е: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла.
Приета с Решение № 133/26.02.2008 година, и последно изменена с Решение № 75/
27.03.2020 г. на Общински съвет гр. Шабла.
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове и във
връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в срок до 14.04.2020 г. вкл. да депозирате
писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на
територията на община Шабла в Центъра за информация и услуги на гражданите на
първия етаж в сградата на Общината на адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, в рамките
на работното време от 8.00 до 17.00 часа, както и на електронен адрес: obshtina@obshabla.org.
МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на община Шабла
1. Причините, които налагат приемането:
На основание разпоредбата на чл.84 от Конституцията на Република България
Народното събрание на Република България обяви на 13.03.2020 г. извънредно положение
на територията на страната във връзка с разпространението на Ковид-19 (COVID-19).
Със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са
въведени противоепидемични мерки на територията на Република България в
съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р37/26.02.2020 г. на Министър – председателя на Република България. В тази връзка бе
приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.).
Съгласно §26 от същия закон е направена промяна в срока за плащане на данъка
върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства с 5 % отстъпка от 30 април
до 30 юни.
Относно Данъка върху недвижимите имоти - сроковете за заплащане на данък върху
недвижимите имоти са определени в разпоредбата на чл.28 от ЗМДТ, последно изм. с ДВ
бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., която гласи:
Ал.1 (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 102 от 2000 г., бр. 98 от 2010 г., в сила от
1.01.2011 г., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) 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.
Ал.2 (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 105 от 2014 г., в сила от
1.01.2015 г.) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Относно Данъка върху превозните средства - сроковете за заплащане на данък върху
превозните средства са определени в разпоредбата на чл.60, ал.1 (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010

г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 105 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г.) 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.
Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби
или подразделения на нормативен акт от по-висока степен (чл.7, ал.2 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/).
Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни
актове от по-висока степен (чл.15, ал.1 от ЗНА).
Настоящите предложения за изменение и допълнение в Наредбата за определянето
размера на местните данъци на територията на Община Шабла са с цел привеждане на
местната нормативна уредба в съответствие с § 26 от приетия и публикуван в ДВ, бр. 28 от
24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извън¬редното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. в сила от 24.03.2020 г.
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е публикуван в ДВ, бр. 28 от
24.03.2020 г.
§ 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. влиза в сила от деня на
обнародването на закона в „Държавен вестник”, а именно от 24.03.2020 г.
Предлаганото изменение и допълнение в Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Шабла е в съответствие с нормативните
актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство и с цел да се
избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Шабла и нормативните актове от по-висока
степен.
2. Целите, които се поставят:
Целта, която се поставя с приемането на изменението в Наредбата е, синхронизиране
на текстовете и с нормативните актове от по-висока степен.
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Наредбата за изменение на Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на община Шабла не са необходими допълнителни
финансови средства от бюджета на община Шабла, респективно измененията на
Наредбата не биха довели до увеличаване на разходите в засегнатата сфера на
администриране на местните данъци.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата
се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите. Като ползи могат да
бъдат посочени: предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от
разпространението и заразата с вируса на Ковид-19 (COVID – 19) за времето от 13 март
2020 г. до прекратяването на извънредното положение.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Разпоредбите на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла са съобразени с
действащото законодателство. С предложенията за промени не се въвеждат норми на
правото на Европейския съюз.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове „Срокът за
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не

по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите,
съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от
14 дни.“. На основание разпоредбата на чл. 84 от Конституцията на Република България
Народното събрание на Република България обяви на 13.03.2020 г. извънредно положение на
територията на страната във връзка с разпространението на COVID-19. Със Заповед № РД-01124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на
територията на Република България в съответствие с препоръките на Националния оперативен
щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър – председателя на Република
България. В тази връзка бе приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от
24.03.2020 г.). Предвид обявеното извънредно положение и сложната епидемиологична обстановка
както в България, така и в световен мащаб, считам, че е налице изключителен случай, съгласно
разпоредбата на чл. 26, ал.4 от ЗНА, и е наложително и целесъобразно срокът за провеждане на
обществени консултации за приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла да бъде определен на
14 дни.

С уважение,
МАРИЯН ЖЕЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

