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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 

26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет – Кубрат 

 

УВЕДОМЯВА: 

 

Изготвен e проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

 

Наредбата е приета от Общински съвет на Община Кубрат, с Решение № 44 от 

Протокол № 5 / 29.02.2008 г., взето на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, в сила от 01.01.2008 г., обн. на 10.03.2008 г. в интернет сайта на общината; загл. изм. с 

Решениe № 199 от Протокол № 15 / 23.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 164 от Протокол 

№ 16 / 25.10.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 448 от Протокол № 45 / 21.08.2018 г.; изм. и 

доп. с Решениe № 516 от Протокол № 51 / 31.01.2019 г. 

 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.04.2020г. - 30 - дни от 

датата на публикуване – 17.03.2020г. в деловодството на Общински съвет - Кубрат или 

на е-mail: office@obskubrat.bg. 

 

1. Мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредба № 17 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Кубрат: 

 

Във връзка с измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси 

(ЗМДТ), възниква необходимостта, общинският съвет да извърши корекции в Наредба №17 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат.  

 

2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата: 

 

Да се спази действащата нормативна уредба в Република България и Наредба №17 да 

се приведе в съответствие с промените в нея . 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата: 

 

Предложеното изменение на Наредбата не изисква допълнителни средства и за 

прилагането на изменението на Наредба №17, няма да бъдат необходими финансови 

средства. 
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4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 

- Привеждане на законодателството на Общински съвет – Кубрат в съответствие с 

актове от по-висока степен; 

- Увеличаване приходната база за общинския бюджет за осигуряване на поетите 

отговорности - допълнителни приходи в общинския бюджет.  

Всичко това налага Общинският съвет да извърши корекции в Наредба №17 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат. 

  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е 

разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е 

документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 

особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението 

по места чрез ефективно местно самоуправление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@obskubrat.bg
http://www.obskubrat.bg/


 

 

 

                                                            

                                                                      

                                                                                                                                                   

  

77330000,,  ггрр..  ККууббрраатт,,  уулл..  ""ККнняязз  ББоорриисс  ІІ""  №№11;;    ттеелл::  ((00884488))  77  22002200;;  ффаакксс::  ((00884488))  77  33220055  

ee––mmaaiill::  ooffffiiccee@@oobbsskkuubbrraatt..bbgg                            ИИннттееррннеетт::  hhttttpp::////wwwwww..oobbsskkuubbrraatt..bbgg 

 

 

 

ПРОЕКТ !!! 

 

Приема Наредба за изменение на Наредба №17 за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Кубрат, както следва: 

 

§1. Изменя чл.32, ал.4, както следва: 

  

Стар текст: Чл. 32, ал.4 „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 

внесени в страната.“ 

 

Нов текст: Чл. 32, ал.4 „Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 

придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.“ 

 

 

§2. Отменя чл.45, ал.5. 

 

§3. Изменя чл.52, ал.1, т.4  в частта „...т.12 и т.13...“, както следва: 

 

Стар текст: Чл.52, ал.1, т.4 „Лицата, които използват работно място за обучение на 

чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 

10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и 

такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; 

намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от 

удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална 

занаятчийска камара.“ 

 

Нов текст: Чл.52, ал.1, т.4 „Лицата, които използват работно място за обучение на 

чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 

10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, 

заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; 

намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е приложено копие от 

удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална 

занаятчийска камара.“ 
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