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ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 АПРИЛ 2019 г. 

Кабинетът ще изхарчи 
1 млрд. лв. за 2 военни кораба

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ

След като решиха да платят 
поне 1.8 млрд. лв. за 8 нови 
изтребителя, Министерството 
на отбраната и правителството 
организират и изхарчването на 
1 млрд. лв. за 2 нови военни ко-
раба.
Три фирми са изпратили офер-

ти по проекта за придобива-
не на нов многофункционален 
патрулен кораб за ВМС.  Това 
са компаниите Fr. Lurssen Werft 

GmbH & Co.KG (Германия), 
„МТГ – Делфин“ (България) и 
FINCANTIERI (Италия). Целта 
е придобиването на два много-
функционални модулни патрул-
ни кораба, които притежават 
способности да участват в широк 
спектър от морски операции на 
НАТО и ЕС. Те трябва да заме-
нят част от наличните във ВМС 
кораби руско производство, кои-
то не подлежат на модернизация.
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Всички бягат назад 
към изборната победа, 
само ДПС – на място

Бързането е заради ре-
шение на Конститу-
ционния съд отпреди 

десетина дни, с което бя-
ха отменени по-високите 
местни налози в курортни-
те селища за втори и трети 

жилищен имот. Завишени-
те двойно и тройно данъ-
ци бяха гласувани от уп-
равляващото мнозинство 
в началото на годината по 
предложение на „Обедине-
ни патриоти“ с аргумента, 

че държавата трябва да 
си прибере дължимото от 
апартхотелите по морето 
и в ски курортите, които 
се отдават на туристи, а 
собствениците им не пла-
щат никакви данъци за те-
зи приходи. Разпоредбата 
първо бе атакувана с пре-
зидентско вето, а след ка-
то управляващите на инат 
прегласуваха текстовете, 
държавният глава сезира и 
Конституционния съд.
По-високите имотни да-

нъци засегнаха над 140 на-
селени места в България, 
включени в списъка на ку-
рортите. В него 42 селища 
са обявени за национални 
курорти и за тях общин-

ските съвети трябваше да 
определят налог от 5 до 7 
промила върху данъчната 
оценка. За други 100 курор-
та от местно значение да-
нъкът варираше от 4.5 до 
6 промила. Сега внесеното 
в парламента предложение 
предвижда  ставките да се 
върнат в старите им  раз-
мери за съответната общи-
на, т.е.  в границите 0.1-4.5 
промила. В мотивите си 
вносителите обясняват, че 
се променя законът, за да 
не се налага засегнатите 
общини една по една да 
поправят вече приетите 
наредби, в които се опре-
деля размерът на  данъка 
върху недвижимите имоти 

за 2019 г.“, се посочва в мо-
тивите към законопроекта.
Собствениците на апар-

таменти и вили в курорти-
те ще получат съобщения 
с преизчислените нови 
стари данъци. Тези, които 
до 20 април вече са пла-
тили изрядно по-високите 
налози, ще получат обра-
тно надвнесените суми от 
местните данъчни адми-
нистрации. Те ще ползват 
и правото на 5% отстъпка, 
която важи за платен да-
нък сгради в пълен размер 
до 30 април. Иначе данъ-
кът се дължи на две равни 
вноски - до 30 юни и до 31 
октомври.
Според съда облагането с 

по-висок налог на собстве-
ност само заради това, че 
тя може да бъде отдавана 
под наем, противоречи на 
конституцията.  „В списъ-
ка с курортите, приеман 
с решение на Министер-
ския съвет, могат да бъдат 
включени или изключени 
едни или други курорти по 
неясни, субективни и труд-
но предвидими критерии. 
Така законът се поставя 
в зависимост от подзако-
нов акт, чието естество 
позволява бързо и лесно 
изменяне, което води до 
конституционно недопус-
тима правна несигурност“, 
се казва още в решението 
на КС.

МИЛА КИСЬОВА

Калпавото законотворчество на управляващите 
за пореден път налага екстрени мерки.  Общините 
ще трябва да преизчислят наново данъка за втори 
дом в курортно селище и ще връщат пари на соб-
ствениците, които са побързали да платят задъл-
женията си към местните бюджети. Това предвиж-
да промяна в Закона за местните данъци и такси, 
внесена по спешност в понеделник от депутати от 
ГЕРБ. Тя ще бъде гласувана по бързата процедура 
- за целта още във вторник е насрочено извънредно 
заседание на парламентарната бюджетна комисия.

ГЕРБ спешно поправя гафа си
с двойния данък за жилище в курорт
Общините ще връщат надвзети суми, след като 
депутатите променят противоконституционния закон

Моряци от Военномор-
ския флот на Китай ре-
петират за грандиозния 
парад днес, на който ще 
бъде отбелязана 70-го-
дишнината от създава-
нето на флота. Чества-
нето ще се състои в град 
Кингдао, провинция Шан-
донг, който се намира в 
Жълто море.

СНИМКА: EPA/BGNES

Евро 1.95583

USD 1.73852 (0)
CHF 1.7182 (0)
Злато 2218.34 (0)
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