Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 21 / 30.10.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 30.10. 2020 година / петък/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ПЕТА ТОЧКА: Докладна – записка от Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница
относно: Наредба за изменение и допъление на Наредба № 12 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Лозница
………………………………………………………………………..........................................................
Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна –
записка.
Г-жа А. Салиева също направи разяснение по внесената докладна – записка.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 16– Общински съветници
„ЗА” – 16
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

№
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

РЕШЕНИЕ № 103
30 октомври 2020 год.
С Решение № 26 от 29.02.2008г.г. на Общински съвет Лозница е приета № 12 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Лозница. С Решение № 88 от 27.07.2020 г.,
постановено от Административен съд Разград по административно дело № 111/2020 г. разпоредбите
на чл.11, ал.1 и ал.2, чл.12а, ал.1, чл.41, ал.2, чл.45, ал.4, чл.46,ал.1 и ал.3 и чл.52, ал.1, т.4,
предложение 1 от наредбата са отменени. В изпълнение на диспозитива на цитираното съдебно
решение и с цел синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със същото, се налага Наредбата
да бъде изменена. Предлаганите промени са в съответствие с правото на Европейския съюз, като за
тяхното прилагане не са необходими финансови средства.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното
развитие и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.11, ал.3,
чл.26, ал.3 и чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Лозница
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Лозница, както следва:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на
територията на община Лозница
§ 1. В чл.11 се създава нова ал.1 и ал.2 със следното съдържание:
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни
и до 31 октомври на годината, за която е дължим.“
„ (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“
§ 2. В чл.12а се създава нова ал.1 със следното съдържание:
„ (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по
реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен
срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с
годишен данък върху недвижимите имоти. Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен
данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за
устройство на територията, както и за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден
или безвъзмезден начин по раздел трети, глава втора от Закон за местните данъци и такси.“
§ 3. В чл.41 се създава нова ал.2 със следното съдържание:
„ (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса
не повече от 3,5 т. е в следните размери:
1. товарно ремарке – 7.00 лв.
2. къмпинг-ремарке – 16.00 лв.“
§ 4. В чл.45 се създава нова ал.4 със следното съдържание:
„ (4) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6”, и „ ЕЕV” се определят въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи. Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“
§ 5. В чл.46 се създава нова ал.1 и ал.3 със следното съдържание
„ (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30
юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата
година се прави отстъпка 5 на сто.“
„ (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на
превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за
електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства,
поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на
чл. 5а от Закона за местните данъци и такси, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“
§ 6. В чл.52, ал.1, се създава нова т.4 със следното съдържание:
„ 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 е приложено
копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална
занаятчийска камара.“
§ 7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Лозница влиза в сила от деня на приемането й от Общинския
съвет.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 05/11/2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

