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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 на Общински съвет – 

гр. Кубрат 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..; изм. и доп. с Решениe № 68 от 

Протокол № 6 / 29.04.2020 г. 

 

 Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.10.2020г. - 30 - дни от 

датата на публикуване – 16.09.2020г. 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.  

Измененията са обнародвани в ДВ, бр. 96 от 2019г. в сила от 01.01.2020г., като последното 

изменение е обнародвано в ДВ, бр. 71 от 2020г. в сила от 11.08.2020г.   

 

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

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

определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат 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 разходване на финансови средства 

и за прилагането на изменението на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Кубрат, няма да бъдат необходими такива. 
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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. 
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ПРОЕКТ !!! 

 

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

данъци на територията на Община Кубрат, както следва: 

 

 § 1. Изменя чл. 7, ал. 1, както следва: 

 Стар текст: Чл. 7, ал. 1 „С данък върху недвижимите имоти се облагат 

разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти 

в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на 

предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“. 

Нов текст: Чл. 7, ал. 1 „С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените 

на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените 

имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, 

и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на 

предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон“. 

 

 § 2. Изменя чл. 17, ал. 4, както следва: 

Стар текст: Чл. 17, ал. 4 „При липса на счетоводни данни данъчната оценка се 

определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 

лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица“. 

Нов текст: Чл. 17, ал. 4 „При липса на счетоводни данни данъчната оценка се 

определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото 

лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при 

наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно 

законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс“. 

 

 § 3. Изменя чл. 48, ал. 1, т. 2, както следва: 

Стар текст: Чл. 48, ал. 1, т. 2 „лицето не е регистрирано по Закона за данък върху 

добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 

и чл.100, ал.2 от същия закон“. 

Нов текст: Чл. 48, ал. 1, т. 2 „лицето не е регистрирано по Закона за данък върху 

добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за 

вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон“. 

  

 § 4. Изменя чл. 57, ал. 2, както следва: 

Стар текст: Чл. 57, ал. 2 „Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 30 

януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна 

година“. 

Нов текст: Чл. 57, ал. 2 „Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 31 януари 

на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година“. 
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