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размера на местните данъци на територията
на Община Тервел
Дата: 12.11.2020 г.

Контакт за въпроси: Милена Пенева,
Директор на Дирекция “ФМП“
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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите,
които обосновават нормативната промяна.
В Държавен вестник, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., бр.96 от 6 декември 2019 г., бр.18 от 28
февруари 2020 г. и бр.71 от 11 август 2020 г., са публикувани изменения и допълнения на Закона
за местните данъци и такси. Причините, налагащи изменението на Изменение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел, са промени в
ЗМДТ, допуснати пропуски в така съществуващите текстове към наредбата и необходимост да се
извърши изменение, за да се постигне пълно съответствие с текстовете на закона.Публикуваните
в Държавен вестник промени в Закона за местните данъци и такси, са най - общо следните:
Възстановява се изискването за подаване на данъчна декларация във връзка с облагането с
данък при придобиване на имущества, за имущества, които са различни от недвижими имоти,
ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства. По отношение
облагането с данък върху превозни средства, се дава възможност на служител на общинската
администрация да образува служебно партида за придобито по наследство превозно средство,
въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, в случай, че не е
подадена декларация за притежавано превозно средство в законоустановения срок. Налице е
изменение по отношение на данните, които общините ежедневно следва да изпращат на
Министерството на финансите по електронен път. Прецизиран е текстът относно обектите, които
подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти. В частта относно данък върху
наследствата е изменен текста и е предвидено всеки наследник или заветник, да бъде
уведомяван от администрацията поотделно за размера на данъка, по реда на Данъчно –
осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Относно данък при придобиване на имущества по
дарение и по възмезден начин е направено изменение на чл.44, ал.4 от ЗМДТ. Предвидено е, че
с данък не се облагат моторните превозни средства, които са придобити преди първоначалната
им регистрация за движение в страната. Настъпили са изменения и по отношение на облагането
с Патентен данък. Съгласно новият текст на чл.61з, ал.1, т.2 от ЗМДТ, предвидено е изключение
за лицата, които са регистрирани при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно
придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от Закона за Данък върху добавената стойност. Настъпили
са изменения и по отношение на Туристическият данък. Новоприетият текст на чл.61с., ал.2 от
ЗМДТ, предвижда размера на дължимия данък за календарния месец да се определя от
служител в общинска администрация, въз основа на данните от Единната система за
туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма. Ал.3 на същия член

предвижда, Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец,
както и след изтичане на текущата година, да предоставя автоматизирано по електронен път на
Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа
информация чрез системата за обмен на информация. Тъй като предмет на наредбата, съгласно
законовата делегация за нейното издаване е определяне размера на местните данъци, то в нея
не са отразени в пълна степен процесуалните норми, касаещи подаването на декларации, реда и
начина на съобщаване на данъка и други елементи на данъчното производство, тъй като те са
установени в ЗМДТ и ДОПК.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или
възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
Измененията са във връзка с новоприети нормативни документи - промяна на законови норми
от по-висока степен, а именно промени в ЗМДТ. С оглед приетите изменения в нормативната
уредба и създадените нови законови промени, е необходимо да се приемат необходими
адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и
изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и
изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и
несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Не са изготвяни последващи
оценки на нормативен акт.
2. Цели: Целта на направеното предложение за изменение и допълнение на НОРМДТ на
територията на община Тервел е осигуряване на съответствие и избягване на противоречия на
текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси към настоящия
момент, като нормативен акт от по-висока степен. По – голяма яснота, коректност, публичност и
обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване
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 общината.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и
график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата
стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Преки заинтересовани страни : Администрацията на Община Тервел, Физически и Юридически
данъчно задължените лица по смисъла на ЗМДТ.
Косвени заинтересовани страни : Гражданите и бизнеса в качеството им на заинтересованите
страни.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни

органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариант „Без намеса“ – ще продължи противоречието между законов и подзаконови
нормативни актове.
Вариант „Приемане на наредбата“ – ще бъде постигнато съответствие между Закона за
местните данъци и такси и Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Тервел.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие
от страна на държавата, включително варианта "без действие".
5. Негативни въздействия:
При Вариант „Без намеса“ – не е налице положително въздействие
При Вариант „Приемане на наредбата“ – не се предвиждат потенциални негативни
въздействия
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от
вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани
страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни
въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
При Вариант „Без намеса“ – не е налице положително въздействие
При Вариант „Приемане на наредбата“ – ще бъде постигнато съответствие между Закона за
местните данъци и такси и Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Тервел, приета от Общински съвет гр. Тервел
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални
икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани
страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете
как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове: Няма потенциален риск от приемането на предложеният проект за
изменение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на
община Тервел
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

 Ще се повиши
 Ще се намали

Х Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги? - Не
9. Създават ли се нови регистри?
Не - Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

 Да
Х Не
12. Обществени консултации:
На основание чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът за приемане на
Наредба за изменение и допълнение в наредбата е публикуван на интернет страницата на
Община Тервел (проекти за наредби и програми) и на Портала за обществени консултации за
обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за
предложения и становища.
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на
официалната страница на Община Тервел.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка
на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните
актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни
процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

 Да
Х Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията
по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я
приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването
на нормативния акт:
Име и длъжност: Милена Пенева, Директор на Дирекция „ФМП“
Дата: 12.11.2020 г.
Подпис:

