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град Две могили
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
определяне размера на местните данъци на територията на община
Две могили, област Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две
могили, област Русе е приета с Решение № 74/01.02.2008 г. на Общински съвет Две могили,
на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местите данъци и такси. Последното изменение на
наредбата е от 2016 г.
Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две могили,
област Русе: С § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане, обнародван в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., са
извършени промени в Закона за местните данъци и такси, които най-общо могат да бъдат
обособени в следните групи:
1) изменения и допълнения, касаещи местния данък върху недвижими имоти;
2) изменения и допълнения, касаещи местния данък върху наследствата;
3) изменения и допълнения, касаещи местния данък при придобиване на имущества
по дарения и по възмезден начин;
4) изменения и допълнения, касаещи местния данък върху превозни средства.
Това налага приемането на съответни изменения и в Наредба № 1.
Извършените промени в разпоредбите на ЗМДТ, касаят облагането с данък върху
недвижимите имоти. Отменя се ангажимента на лицата да предоставят информация на
администрацията за притежаваните от тях имоти, както и извършените подобрения в тях,
като се вменява в тежест на органите по приходите да събират част от информацията
служебно.
Друга промяна е служебната проверка за лица, декларирали повече от едно жилище
като основно и ползващи облекчение за това 50% от данъка. Това облекчение отпада при
наличие на декларирано повече от едно основно жилище. За целта е допълнена разпоредбата
на чл. 25 с нова ал. 3. Отпада и корекцията за подобрения към обектите (луксозна и
алуминиева дограма, климатична инсталация и др.) при определяне коефициента за
индивидуални характеристики на сградата.
Необходимостта Общинският съвет да определи нови размери на данъка върху
превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т., е свързана с въведената от законодателя нова концепция
за определяне на този данък – това ще става по нова формула, която включва два

компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и
годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната
категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният
автомобил.
В закона са диференцирани шест диапазона на мощностти на автомобили, като
спрямо действащата до сега уредба са обединени диапазоните от 37 и до 55 kW в един – до
55 kW, като се включват и два нови диапазона по отношение на най-мощните автомобили, а
именно над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. Запазено е правото на Общинския
съвет да определи ставката в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността
на автомобила.
Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години
и е определен в закона, като на Общински съвет не е предоставена възможност да определя
размерите на тези коефициенти.
Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили,
съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-високи и утежнение за собствениците
на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на
екологична категория, по-ниска от „Евро 4“. Общинският съвет следва да определи размера
на коефициента за всяка екологична категория в Наредба № 1. С този нов начин на облагане
отпада облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство. Освен
това няма да се прилага и досега действащата граница от 74 kW за ползване на данъчни
облекчения - с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на
данъчно облекчение за всички автомобили с категория, равна на или по-висока от „Евро 4“,
независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни
средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават
моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.
Годишният данък се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя,
която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския
съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ.
Цели, които се поставят с приемане на предлаганото изменение и допълнение на
Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Две
могили, област Русе: С предложените изменения и допълнения в Наредба № 1 се цели
постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с
нормите на Закона за местните данъци и такси. Спазване принципите за откритост и
публичност при определяне размера, реда и начина на събиране и заплащане на местните
данъци на територията на общината.
Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането
на предложените промени в Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Две могили, област Русе, не се изисква допълнителен финансов
ресурс. Измененията и допълненията не биха довели и до увеличаване на разходите по
администриране на местните данъци.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Наредба № 1,
наред с изложените по-горе относно привеждане в съответствие със закона и подзаконовия
нормативен акт, са следните:
І. Увеличение на приходите в общинския бюждет от местни данъци
ІІ. Облекчаване административната тежест на гражданите
С извършените изменения и допълнения в ЗМДТ са намалени случаите, в които
гражданите са длъжни да подават данъчна декларация, с което се постига намаляване на
административната тежест за тях.
Предвиден е автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информацията,
поддържана от Министерство на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, системата за
администриране на местни данъци и такси на общината, информационната система на
Министерството на вътрешите работи при проверка за наличие или липса на задължения за
данък върху превозното средство.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Две могили, област Русе е в съответствие с нормативните актове от
по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта
синхронизиране на нормативната уредба с нормативните актове от по-висока степен и поконкретно със Закона за местните данъци и такси.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси при спазване
изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл.
15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Докладна записка вх. №
от
2018 г., предлагам на Общински съвет – Две могили да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе.
Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе.
С уважение,
Вносител:
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили
Изготвил:
Марийка Андреева, директор дирекция ФМДТ
Искра Филипова, началник отдел МДТ
Съгласували:
Красимира Русинова, заместник кмет
Мариета Петрова, секретар
Галина Кръстева, главен юрисконсулт
*

Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за
предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили,
находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail:
obshtina@dvemogili.bg

