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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОЧЕРИНОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
- Кмет на община Кочериново

О3- ~ О~~ . 7,t . ~О%~i От Иван Минков

ОТНОСНО : Изменение и допълване на Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на община Кочериново

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В ДВ, брой : 101, от дата 22.11.2013 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на
Закона за местните данъци и такси. Относно местните данъци се правят изменения в облагането с
данък на превозните средства и изменения относно облагането с данък върху недвижимите имоти
и придобитите имущества на храмове и манастири, предназначени за богослужебна дейност.
По отношение измененията при облагането с данък върху недвижимите имоти и
придобитите имущества на храмове и манастири, предназначени за богослужебна дейност /чл.24
и чл. 48 от ЗМДТ/ не е необходимо да се правят изменения в Наредбата поради факта, че в нея е

отбелязано :
1. Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от
Закона за местните данъци и такси.
2. Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имугдества по чл.48 от Закона за местните
данъци и такси.
<

По отношение на промените в облагането с данък на превозните средства е необходимо в
Наредбата да се извършат съответните корекции, защото ЗМДТ разписва нови правомощия на
общинския съвет и съответно нови текстове, които трябва да заменят съществуващи текстове в
Наредбата.

Мотивите, които налагат промени в Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Кочерниово са следните :

Причнните за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Кочериново са свързани с публикувания в ДВ,
брой : 101, от дата 22.11.2013 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси.Измененията и допълненията засягат облагането с данък на превозните средства.
Целнте, които се поставят с промяната, са нормативният акт на Общински съвет
Кочериново / в случан Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Кочериново / да съответства на Закона за местните данъци и такси.Предлаганата промяна
съответства на общоприетите административни и юридически практики за съответствие между
закон и подзаконов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане .
Финансови и други средства за прилагане на промяната в нормативната база не са
необходими.
Очакваните резултатн, включително финансовите от прилагането на промяната са в

няколко аспекта:
1.
детайлизиране на данъчните облекчения за превозните средства съобразно
екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови
газове

2.

промените във финансовите посrьпления от данъка за превозните средства към
момента е трудно да се предвидят поради неяснота какви документи притежават

и съответно ще предоставят притежателите на превозни средства във връзка с
екологичните стандарти .
Акализ за съответствие с правото ка Европейскня съюз, както и общоприетата практика
граната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между закон и

законов нормативен акт, уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност на
административния акт и спазване на материалноправните разпоредби .
Проекrьт за промяна е публикуван на интернет страницата на община Кочериново.
На основание чл. 21; ал.2 от ЗМСМА, чл. 79 от ALLK , предлагам общинският съвет да

вземе следното
Общински съвет - Кочериново изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Кочериново , считано от 01.01.2014 г. както следва:
1. Чл. 45 ал.1 се изменя както следва:
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи

катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4",
„Евро 5, „Евро 6 и „EEV", определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък за съответната година се
заплаща с намаление 20 на сто.
2. В чл. 45 се създава нова алинея 1 а със следния текст :

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на
екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за
съответстващите на „Евро 5" и „Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и
3 от ЗМДТ данък."
~

3. Чл. 45 ал.2 се изменя както следва:

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4, данъкът се заплаща с 40 на сто
намаление, а за съответстващите на „Евро 5, „Евро 6" и „EEV" - с 50 на сто намаление, от
определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък."
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