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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН
за изменение н допълнение на

Закона за местните данъци и такси

/ДВ, бр 1 17 от 1997 г, изм. и доп. бр. 71, 8З, 105 и 153 от 1998 г. бр. 103 от 1999 г.,
бр. 34 и 102 от 2000 г., бр 109 от 2001 г. и бр. 45 и 56 от 2002 г./

§ 1. Към чл. 66 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
"/5/ Увеличението на годишния размер на таксата не може да надвишава
прогнозната инфлация за съответната година."

§ 2 В чл. 113, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква "а" думите "200 лв." се заменят със "150 лв.", а думите "150 лв. " - със
"100 лв."
2. В буква "б" числото "150" се заменя със "100", а думите "о г 150 лв." се заменят с
"от 90 лв."
3. В буква "в" числата "50" се заменят с "20".
4. В буква "г" числото "2000" се заменя с "1600"; числото "1500" се заменя с " 1100",
числото "500" се заменя с "300" и числото "150" се заменя със "100".

§ 3. В чл, 113, ал 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
0 
1.  в буква "а" думите "от 300 лв." се заменят със "от 180 лв."
0 
2.  в буква "б" думите "от 150 лв." се заменят със "от 100 лв."
З.  в в буква "в" думите "от 100 лв." се заменят със "от 60 лв."

МОТИВИ

1. Специално за таксата "Битови отпадъци" е необходимо да се създаде законово
регулиране на правата на общинските съвети да определят нейните размери по населени
места. Практиката от последните години показва, че в тази област се допуска голям
субективизъм от редица общини и населението се обременява с твърде високи размери
на тази такса.

2.  Опитът показва, че посочените такси за на разрешения и лицензии са твърде високи,
особено що се отнася до минималната граница годишната такса. Предложените
корекции ще допринесат за увеличаване събираемостта на тези такси.
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