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МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци
на територията на Община Стражица, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ
/Приета с Решение №59 от 27.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 223 от
29.01.2009 година, Решение № 398 от 29.01.2010 година, Решение № 521 от 22.12.2010
година, Решение № 534от 27.01.20011 година, Решение № 215 от 03.12.2012 година,
Решение № 399 от 20.12.2013 година, Решение № 511 от 31.07.2014 година, Решение №
194 от 30.09.2016г.,Решение № 217 от 02.12.2016г.; Изм. и доп. с Решение № 604 от
28.01.2019 г. /
1.Причини, които налагат приемане на промените:
На основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, общинският съвет
определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите,
определени в закона. Правомощието на органа на местното самоуправление –
общинския съвет, да определя местните данъци, е предоставено със Закон за
изменение и допълнение на закона за местни данъци и такси. С него законодателят е
предоставил на общинските съвети сами да определят собствените си приходи, което е
част от процеса по финансова децентрализация на общините. Установяването и
събирането на местните приходи се осъществява от служители на общинска
администрация, с правомощия на органи по приходите.
С Решение № 59 от 27.02.2008 г. Общински съвет Стражица, определя размера
на местните данъци в Наредба за определянето на местните данъци на територията на
Община Стражица, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. От влизане в сила на Наредбата
до настоящия момент, същата е претърпяла промени, които включват, както промени в
размера на местните данъци, така и промяна на текстове, наложени от изменения в
Закона за местните данъци и такси.
Основен приходоизточник в бюджета на общината, е данък върху недвижимите
имоти. Планираните постъпленията от този вид данък, заложени в бюджета за 2019 г.
са в размер на 200 000 лв., като към настоящия момент изпълнението е в размер на 175
676 лв. Очаква се до края на годината да бъдат изпълнени на 100 %. Определените
размери за данък върху недвижимите имоти в закона за местни данъци и такси, са в
граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Към настоящия
момент в Община Стражица данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на

2,2 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и 2,2 на хиляда върху
данъчната оценка на нежилищните имоти. От 2016 г. до настоящия момент този данък
не е променян.
Основна част от инвестициите направени до настоящия момент в общината са
от външно финансиране, Изискванията от граждани и фирми, относно местни
инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от нужди по селата, се
увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега
определените собствени приходи. Трябва да се отчете, че съществуват законодателни
облекчения и освобождаване от заплащане на данък върху недвижим имот, на
определена категория лица и обекти, които не са от компетенцията на Общински съвет
да определя, но в същото време са една съществена сума от собствени приходи, които
не постъпват в бюджета на общината. В тази връзка предлагаме увеличаване на
ставката на данък върху недвижими имоти, за всички данъчно задължени лица, да
стане 2,8 на хиляда върху данъчната оценка. С така предложената ставка, размера на
облога върху всички недвижими имоти на територията на цялата община ще стане 279
000 лв. в сравнение с предишната ставка – 219 000 лв.
Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху
превозните средства. С изменение в Закона за местни данъци и такси ДВ, бр. 98 от
27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. изцяло се промени концепцията за определяне на
данъка, по формула включваща два компонента: имуществен и екологичен.
Екологичният коефициент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и
представлява коригиращ коефициент, които отразява екологичната категория на
автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове /Без
екологична категория, Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6/. Идеята за промяната е основана на
„замърсителя плаща“ или въвеждане на данъчни облекчения за собствениците на
автомобили, които съответстват на високите екологични стандарти и утежнения за
тези, които не съответстват на такива и замърсяват околната среда повече.
В правомощията на общински съвет е да определи стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя. Облогът на данък върху превозните средства
за 2019 г. е в размер на 329 500 лв. При така предложената промяна очаквания облог за
2020 г. ще бъде в размер на 386 600 лв. или с 57 100 лв. повече
2. Целите, които се поставят: С предложените промени в Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица, съгласно
чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ се цели повишаване на собствените приходи в бюджета на
общината и постигане на очакваните резултати посочени в т. 4 от настоящите мотиви.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За прилагането на предложените промени в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Стражица, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от
ЗМДТ не се изисква допълнителен финансов ресурс.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:
Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е
да се увеличат постъпленията от собствени приходи в размер на около 57 1000 лв. По
този начин ще се даде възможност Община Стражица да работи активно за
удовлетворяване очакванията на граждани и бизнес за:

-

Подобряване на инфраструктурата на територията на общината;
Изпълнение на социалната, културната и образователната политика;
Съфинансиране на проекти по различни програми.

Планираните постъпления от предложените промени на местните данъци ще
бъдат отразени в проекта на бюджет за 2020 г. на Община Стражица.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската
харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с
директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието
на основния нормативен акт (ЗМДТ) с тях.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Стражица
предоставя на заинтересованите лица възможност в 30 дневен срок да представят
своите мнения и становища до председателя на Общински съвет Стражица по проекта
за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

-

Вашите предложения можем да получим:
На адрес: гр. Стражица, ул.”Дончо Узунов” № 5;
на e-mail: obshtina@strazhitsa.com, strazhitsa@mbox.is-bg.net;
на факс: 06161 - 25-68;
чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и
информация;
чрез кметовете и кметските наместници от общината.

