
 

 

МОТИВИ 

 

към изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна 

     

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 

Каварна е изготвен в съответствие с настъпилите изменения в Закона за местните данъци и такси 

след постановяване на Решение № 4 от 09.04.2019г. на Конституционния съд на Република 

България (обн. в ДВ, бр.32 от 2019г., в сила от 20.04.2019г.), по конституционно дело № 15 

образувано на 27.11.2018 г. по искане на президента на Република България за установяване на 

противоконституционност на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ по отношение на чл.60, ал.1 от 

Конституцията на РБ. С влизане в сила на решението на Конституционния съд разпоредбата на 

чл.22 от ЗМДТ се отменя като отпадат въведените с предходното изменение на закона по-високи 

диапазони на данъка върху недвижимите имоти, които не са основно жилище, не са отдадени 

под наем и не са регистрирани като места за настаняване и попадат в т.нар. курортни населени 

места.  

Във връзка с предходните изменения в Закона за местните данъци и такси след приемането 

на ЗИД на ЗКПО (обн. в ДВ, бр.98 от 2018г. в сила от 01.01.2019г.), с Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и 

цени на услуги на територията на община Каварна размерът на данъка върху недвижимите 

жилищни имоти, разположени на територията на гр. Каварна и с. Българево, общ. Каварна, които 

не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване, 

беше определен в размер на 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Във 

връзка с отмяната на разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ считано от 20.04.2019г. и с цел 

съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси следва да бъдат отменени и 

съответните текстове в Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, 

такси и цени на услуги на територията на община Каварна. 

 

 

Цели: 

Действащата към момента Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните 

данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна не съответства на 

измененията в Закона за местните данъци и такси.  Нужен е законосъобразен нормативен акт по 

прилагането на ЗМДТ, приведен в негово съответствие.  

Финансови средства: 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата – не са необходими. 

Анализ за съответствие с правото на ЕС: 

Предложеното изменение и допълнение на Наредбата е изготвено в съответствие със Закона 

за местно самоуправление и местна администрация, Закона за нормативните актове, Закона за 

местни данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като не противоречи и е в 

съответствие с правото на Европейския съюз. 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗНА изработването на проект за нормативен акт се извършва при 

зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Нормата на чл. 

26, ал. 2 от ЗНА изрично възлага задължение на съставителя на проекта да го публикува на 

Интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, като на заинтересованите 

лица се предоставя  14 дневен срок за предложения и становища по проекта/ чл. 26, ал. 4 от 

ЗНА/.  

Своевременното съобщаване на проекта и мотивите за изработването му цели да осигури 

реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища на 

заинтересованите лица. 

 

 

 

 



 

 

           ПРОЕКТ: 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО 

И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА 

 

Глава І, Раздел ІI „Данък върху недвижимите имоти“ 

се правят следните изменения и допълнения : 

§1. Член 20: 

а) ал. 1 думите  „ал.2 и“  се заличават.  

б) ал.2 се отменя; 

 

§2. Наредбата влиза в сила от 20.04.2019г. 

  

 


