Дата на публикуване: 31.07.2017г.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Бойчиновци
публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Бойчиновци
и мотивите към него.
На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от
31.07.2017г. за предложения и становища по проекта на Наредбата.
Предложения могат да бъдат депозирани в срок до 30.08.2017г. в Центъра за услуги и
информация на гражданите при Община Бойчиновци, на адрес – гр.Бойчиновци, ул. „Гаврил
Генов” №2 или на електронен адрес: munb@mail.orbitel.bg
ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
(Приета с решение № 429, протокол № 43 от 22.12.2014 г., изм. и доп. с решение № 433,
протокол № 44 от 29.01.2015 г., доп. с решение № 490 от 13.05.2015 г. на Общински съвет
Бойчиновци)
§1. В чл. 3 се правят следните допълнения:
Създават се нови алинеи: ал.( 3),ал.(4), ал.(5) и ал.( 6), както следва:
„(3) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват от
служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(4) Невнесените в срок такси по тази Наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се
извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или
от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(5) В производствата по ал. 3 служителите на общинската администрация имат правата и
задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на задължения за
местни такси - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за
представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за
задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на
задълженото лице.
(6) Служителите по ал. 5 се определят със заповед на кмета на общината.”
§2. В Списъка с видове услуги и цени за тях по чл.46, ал.3 от Наредбата, в раздел X
Административни услуги – местни данъци и такси се правят следните изменения:
1.Под номер 1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот и незавършено
строителство в регулация на физически лица, точка 1 се променя така:
„т.1.За обикновена услуга – 5 дни”.
2.Под номер 2.Издаване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот и незавършено
строителство в регулация на юридически лица и еднолични търговци, точка 1 се променя така:
„т.1.За обикновена услуга – 5 дни”.
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3.Под номер 3.Издаване на удостоверение за данъчна оценка за недвижим имот и незавършено
строителство извън регулация на физически лица, юридически лица и еднолични търговци,
точка 1 се променя така:
„т.1.За обикновена услуга – 5 дни”.
§3. Създава се нов чл.47 със следното съдържание:
„Чл.47. При неспазване разпоредбите на тази наредба на виновните лица се налага глоба в
размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена
санкция в размер от 100 до 500 лева.”
§4. Създава се нов чл.48 със следното съдържание:
„Чл.48. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската
администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от
упълномощени от него длъжностни лица.”
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МОТИВИ:
С решение № 429, взето с протокол № 43 от 22.12.2014 г. на Общински съвет гр.
Бойчиновци е приета Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бойчиновци.
1.Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения в действащата
Наредба:
Действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бойчиновци е приета с решение № 429 от протокол № 43 от
22.12.2014 година на Общинския съвет Бойчиновци. Приети са и изменения и допълнения с
решение № 433 от протокол № 44 от 29.01.2015 година и решение № 490 от 13.05.2015 година.
Променен е нормативния акт, касаещ Наредбата – Закона за местните данъци и такси –
приетите изменения в чл.3 на Приложение №2 на Преходните и заключителни разпоредби на
Закона, публикувани в Държавен вестник, бр.97 от 06.12.2016г. и други промени на закона,
които не са намерили отражение в Наредбата, налагат синхронизирането и със Закона за
местните данъци и такси.
Наред с тези изменения с Решение №253/21.06.2017г. постановено по административно
дело №118 от 2017г., Административен съд – Монтана отмени като незаконосъобразни
разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4; чл.44, т.3; чл.47 и чл.48 от Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойчиновци.
Това налага да бъдат направени някои изменения и допълнения към действащата към
момента Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Бойчиновци.
2.Цели: С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Бойчиновци се цели синхронизиране с направените изменения и допълнения на Закона за
местните данъци и такси.
3.Финансови средства: За приемането и прилагането на измененията и допълненията в
Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4.Очаквани резултати: С приемането на направените промени в Наредбата, ще бъде
приведено в съответствие – местната подзаконова нормативна уредба с разпоредбите на
нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната политика с
макроикономическите показатели и социално икономическите цели на Община Бойчиновци.
5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени са
в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с тези на европейското
законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 2011/85/ЕС на Съвета
от 8 ноември 2011г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите –членки и за
създаване на условия за изпълнението на относимите регламенти, приети в края на 2011г.,
залегнали и в Закона за публичните финанси.
6.Правни основания: Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове.
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