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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА БОРИНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Мустафа Шабан Караахмед - кмет на Община Борино

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Проекта на Наредба за определяне
размера на местните данъци на община Борино.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на чл.1,ал.2 се делегира правото на общински съвет да
определя размера на местните данъци на територията на Община Борино при условията, по
реда и в границите на Закона за местните данъци и такси.
Съгласно чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, преди внасянето на
проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителя на
проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите ,
съответно доклада и предварителната оценка на въздействието по чл.20 от същия закон.
Когато съставителя на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се
извършва
на Портала на обществени консултации, а когато е орган на местното
самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.
Проектът Наредба за определяне размера на местните данъци на община Борино е
публикуван в сайта на община Борино на 14.11.2018г. за запознаване от страна на
заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират
писмено предложение, да изразят мнения и препоръки в посочения срок
Предвид гореизложеното и във връзка с измененията в Закона за местните данъци и такси
,/ ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г.,/ настъпили с приемане на ЗАКОН за изменение и допълнение
на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52,
108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19,
31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр.
1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85,
92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)
правим следното
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Да се направят следните изменения в Проекта на Наредба за определяне размера на
местните данъци на община Борино.
В ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖИНИЯ :
Било: Чл. 4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската
администрация с. Борино, ул. „Христо Ботев" № 1 или безкасово по съответната сметка
по Приложение № 1.
Става: Чл. 4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската
администрация с. Борино, ул. „Христо Ботев" № 1 или безкасово по съответната сметка
.
В ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ДАНЪЦИ , Раздел I Данъци върху недвижимите
имоти
Било Чл. 7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на

територията на общината сгради и поземлени имоти 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.
Става Чл. 7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените
на територията на общината поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти 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.
Било Чл.9 (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост

или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък
съответно на частите си.
Става Чл. 9. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост
или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат
данък съответно на частите си.
Било :Чл.10,ал.1 Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. в брой в касите на Общината, находящи се в сградата на общинска
администрация с. Борино, ул. „Христо Ботев" № 1;
2. по банков път - по банковата сметка на общината;
3. чрез Изипей и Български пощи /с пощенски запис;
Става: Чл.10,ал.1 Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. в брой в касите на Общината, находящи се в сградата на общинска
администрация с. Борино, ул. „Христо Ботев" № 1;
2.по банков път - по банковата сметка на общината;
3.чрез Изипей и Български пощи /с пощенски запис;
4.чрез Посттерминал;
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Било Чл. 13. (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти

собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, 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.
(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право е
предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други
обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(3) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на
данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(4)Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва
останалите съсобственици или ползватели.
Става Чл. 13. (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.
( 2).Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
новопостроените сгради,подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закон за
устройство на територията .Необходимите данни за определяне на данъка за
новопосторените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на
служителите по чл.4,ал.1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в
груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
(3). Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по Раздел
трети от Глава Втора на ЗМДТ.
(4.)За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно
право на ползване в срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната
стойност и други обстоятлества, имащи значение за определяне на данъка.
(5). При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща
сграда или самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство,
което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват
общината по реда и в срока по ал. 1.
(6).Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползват
останалите съсобственици или ползватели.
(7).Не се изисква подаване на
данъчна декларация, когато промяната в
обстоятелствата , имащи значение за определяне на данъка , са удостоверени от
общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в
качеството и на възложител по ЗУТ. Служител от отдел ТСУ от общинска
администрация Борино отразява служебно настъпилите промени в техническите
характеристики на имота.
Било: Чл.16. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер
на 2.00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Става: Чл. 16 .(1.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти, с изключение
на недвижимите имоти по т.2 се определя в размер на 2.00 на хиляда върху данъчната
оценка на недвижимия имот.
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(2).За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или
селищно образувание, включени в списъка на курортите в България и определяне на
техните граници , приет с решение на Министерски съвет №153 от 24 февруари 2012г.,
които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице не са
отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закон
за туризма размерът на данъка върху недвижимите имоти, се определя в следните
размери, както следва :
а/ размер на 6 / от 5 до 7/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия
имот –за имотите, разположени в балнолечебни,климатични планински и климатични
морски курорти от национално значение,включени в списъка по т.2;
б/ размер на 5 / от 4.5 до 6/ на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия
имот-за имотите, включени в списъка по т.2, извън тези по буква „а“ .
:
Било: Чл. 20. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто
намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50
до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
Става: Чл. 20. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на
сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50
до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) В случай че е установено декларирането на повече от едно основно жилище
облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът,определен по чл.22 от ЗМДТ
се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са
декларирани като основни жилища.

В ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ДАНЪЦИ , Раздел II Данъци върху наследствата

Било: Чл. 32. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или
заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Става: Чл. 32. (1).Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или
заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2). На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по
ал.1 , служителят в общинска администрация определя дължимия годишен данък и го
съобщава на всеки наследник или заветник.

В ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ДАНЪЦИ , Раздел III Данък при придобиване на
имущества по дарение и по възмезден начин
Било: Чл. 39. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2
от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на
прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,6 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
в) 3,3 на сто - при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права
върху тях по давност
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Става: Чл. 39. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2
от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на
прехвърляното имущество в размер на:
а) 0,6 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
Било: Чл. 42. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на
общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се
придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е
платен данъкът по този раздел

Става:Чл.42.(1).Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на
общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се
придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че
са платени данъците по тази глава за имуществото,което е предмет на сделката или
действието.
(2).В случаите на ал.1 установяването от нотариуса на платения данък върху
превозното средство - предмет на сделката, се извършва със :
1.проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на
информация, поддържана от Министерство на финансите в изпълнение на чл.5а при
посредничеството на информационна система на Министерство на вътрешните работи
или
с
2.Предоставяне на издаден или заверен от общината документ,при условие че
съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т.1
Било: Чл. 43. (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват

съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените
вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните
работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните,
отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.
Става: Чл. 43. (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват

съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените
вещни права върху недвижими имоти.
(2).Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват
съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и
превозните средства,като предоставят информация в размера на заплатения данък по
чл.49,ал.2 и основата,върху която е определен.
(3).Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по
електронен път на Министерство на финансите данни от регистрите на пътните
превозни средства.Редът , обхватът и периодичността на предоставянето на данните се
урежда със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на
финансите.
(4).Срокът по ал.1 започва да тече от деня на вписването .
(5).В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал.1 служителят в
общинска администрация определя годишния данък за прехвъряните, учредените,
изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на
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данъчната оценка , послужила за определяне на данъка по този раздел и уведомява
данъчно задължените лица.
В ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ДАНЪЦИ , Раздел IV Данък върху превозните
средства
Било: Чл. 46. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинска

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства,
поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Алинея 1 не се прилага когато:
1. Пътното превозно средство е придобито по наследство
2. Пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице
3. Собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната.
4. Са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък
5.Са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключения на
данъчно облекчение по чл.59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологична
категория на превозното средство.
Става: Чл. 46. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинска
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства,
поддържан от МВР, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато:
1.Пътното превозно средство е придобито по наследство
2.Пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице
3. Собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната.
4. Са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък
Било: Чл. 47. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно
мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на
производство, както следва:
1. до 37 kw включително - 0.60 лв. за 1 kw;
2. над 37 kw до 55 kw включително - 0.70 лв. за 1 kw;
3. над 55 kw до 74 kw включително - 0.82 лв. за 1 kw;
4. над 74 kw до 110 kw включително -1.32 лв. за 1 kw;
5. над 110 kw -1.54 лв. за 1 kw;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с
коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке - 7 лв.
2. къмпинг ремарке - 20 лв.
Става: Чл. 47. (1) За леките и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т годишния данък се състои от два компонента –
имуществен и екологичен и се определя по следната формула : ГДПС= ИмК х ЕК.
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1.Имуществения компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната формула : ИмК = Ckw x Kгп
Ckw е частта от данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя и размера на данъка , както следва:
1.до 55 kw включително - 0.67 лв. за 1 kw /от 0,34 до 1,20/;
2.над 55 kw до 74 kw включително - 0.82 лв. за 1 kw /от 0.54 до 1.62/;
3.над 74 kw до 110 kw включително - 1.32 лв. за 1 kw /от 1,10 до 3,30/;
4.над 110 kw до 150 kw включително - 1.54 лв. за 1 kw /от 1,23 до 3,69/;
5.над 150 kw до 245 kw включително - 1.80 лв. за 1 kw /1,60 до 4,80/;
6. над 245 кw – 3,00 лв. за 1 kw /от 2,10 до 6,30/ .
Kгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в
следните размери :
Брой
на
годините
от
годината
производство, включително годината
производство

на коефициент
на

над 20 години

1,1

над 15 до 20 години вкл.

1

над 10 до 15 години вкл.

1,3

над 5 до 10 години вкл.

1,5

до 5 години вкл.

2,3

2.Екологичния компонент се определя от екологичната категория на автомобила,
както следва:
коефициент

Екологична категория

граници
от - до

определен
размер от
общински
съвет

без екологична категория с екологична категории 1,10-1,40
„Евро 1“ и „Евро 2“

1,25

„Евро 3“

1,00-1,10

1,05

„Евро 4“

0,80-1,00

0,90

„Евро 5„

0,60-0,80

0,70

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40-0,60

0,50
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(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 лв./от 5 до 15/лв.
2.къмпинг ремарке - 20 лв./от 10 до 30/лв.
Било: Чл.47.(6). Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима
максимална маса е в размер 13 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
Става: Чл.47.(6). Данъкът за товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. е в размер 13 лв. за всеки започнат
750 кг. тон товароносимост.

Било : Чл.47.(7). Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в
зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от
броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за
регистрация на влекача, както следва :
Става: Чл.47.(7). Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в
зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя
на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на
влекача, както следва:
Допустима
максимална маса на
състава от превозни
средства, посочена в
Данък (в лева)
свидетелството
за
Брой оси на
регистрация на
седловия
влекача
(в тона):
влекач/влекача
за ремарке

А) с две оси

равна или
повече от

по-малка
от

-

18

18

20

20

22

22

25

задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси

10,00

33,00

от 8 лв. до 24 лв.

от 28лв. до 84 лв.

33,00

80,00

от 28 лв. до 84 лв.

от 64 лв. до 192 лв.

80,00

210,00

от 64 лв. до 192 лв.

от 147 лв. до 441 лв.

210,00

440,00
от 342 лв. до 1026
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от 190 лв. до 570 лв.
25

26

440,00
от 342 лв. до 1026 лв.

26

28

480,00
от 342 лв. до 1026 лв.

28

29

450,00
от 331 лв. до 993 лв.

29

31

31

33

480,00

38

Б) с три и
повече оси

-

40

-

от 399 лв. до 1197
лв.
900,00

от 909лв. до 2727 лв.

от 909 лв. до 2727 лв.

от 640 лв. до 1920 лв.

от 888 лв. до 2664 лв.
1600,00

40

480,00

от 655лв. до 1965 лв.

1200,00
38

от 600 лв. до 1800
лв.

1200,00

от 1007 лв. до 3021 лв.

38

880,00

900,00

900,00
36

от 600 лв. до 1800
лв.

от 655 лв. до 1965
лв.

1500,00
38

800,00

от 399 лв. до 1197 лв.

1200,00
33

лв.

от 1228 лв. до 3684 лв.
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1600,00
от 1381 лв. до 4143
лв.
2000,00
от 1369 лв. до 4107
лв.
1200,00
от 888 лв. до 2664
лв.
1600,00
от 1228 лв. до 3684
лв.
2300,00
от 1817 лв. до 5451
лв.

Добавя се ал.14 към чл.47 : Когато в регистъра по чл.54,ал.1 няма данни за
екологичната категория на моторното превозно средство се приема, че превозното
средство е без екологична категория.
Било:Чл. 51. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw
включително, снабдени с действащи катализаторни устройства, и несъответстващи на
екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „EEV", определеният
по чл. 47 данък за съответната година се заплаща с 30 на сто намаление.
(2).За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw включително и
съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на
сто намаление, а за съответстващите на Евро 5" и „Евро 6" с 50 на сто намаление, от
определения по чл. 47, ал. 1 и 3 данък.
(3). За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4",
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и
"EEV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 47, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.
(4) .За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни
линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се
субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен
по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се
използват за други цели.
(5).Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория .
Става: Чл. 51.(1). За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kw
включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4" данъкът се заплаща с
20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по –висока от
„Евро 4“ - с 60 на сто намаление от определения по чл.55, ал.3 данък.
(2) За автобусите, товарните автомобили с технически допустима маса над 3,5 т.,
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични
категории "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на
"Евро 5", "Евро 6" и "EEV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7
и 13 данък.
(3).За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни
линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се
субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен
по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се
използват за други цели.
(4) Когато в регистъра по чл.54,ал.1 няма данни за екологична категория на
моторното превозно средство се приема , че превозното средство е без екологична
категория.
В ГЛАВА ВТОРА МЕСТНИ ДАНЪЦИ , Раздел V Патентен данък
Било: Чл. 62. Лицата по чл. 54, ал.1 заплащат патентен данък в размерите
посочени в Приложение №2.
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Става: Чл.62. Лицата по чл. 54, ал.1 заплащат патентен данък в размерите
посочени в Приложението по долу .
Добавя се ПРИЛОЖЕНИЕ преди таблицата.
В Приложението към чл.62 от Наредбата се отменя т.21 „ Отдаване на видеокасети под
наем данъкът се определя в размер на 3000 лв. според местонахождението на обекта ,
поради отпадането и в закона.

СЪЗДАВА СЕ ГЛАВА ТРЕТА

ГЛАВА ТРЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 74. (1) При установени нарушения ,свързани с неподаване на декларация по
ЗМДТ , неподаването и в срок, както и непосочването или невярно посочване на
данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до
освобождаване от данък, се прилагат административнонаказателните разпоредби на
ЗМДТ.
(2). Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се
осъществява от Кмета на общината.

СЪЗДАВА СЕ ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци
и такси.
§2. Настоящата Наредба да се публикува на интернет страницата на община
Борино.
§3. Тази Наредба отменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Борино (Приета с Решение № 30 по Протокол № 4 от 25.01.2008; изм. и
доп. с Решение № 198 по Протокол № 20 от 21.01.2009; изм. и доп. с Решение № 303 по Протокол
№34 от 21.01.2010 ;изм. и доп с Решение № 384 по Протокол № 44 от 17.01.2011г; изм. и доп с
Решение № 48 по Протокол № 5/19.12.2011г; изм. и доп с Решение № 160по Протокол №
23/14.12.2012г.) изм. с Решение № 168 по Протокол № 24/31.01.2013г.) изм. и доп с Решение № 308 по
Протокол № 43/20.12.2013г; изм. и доп с Решение № 377по Протокол № 52/26.06.2014г;).

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от 01.01.2019 година.

Страница 11 от 12

ВНОСИТЕЛ:
МУСТАФА КАРААХМЕД
Кмет на община Борино

Изготвил,
Румяна Радева
Финансов контрольор
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