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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

  

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на  територията на община Елена 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С §43 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 

1.01.2015 г.) са направени изменения в Закона за местните данъци и такси, поради което 

предлагам съответни изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Елена. 

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят: 

Промените в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена се налагат във връзка с горепосочените законови изменения. Чрез приемането 

на предложените промени в Наредбата ще се постигне синхронизиране на местната 

нормативна уредба с националното законодателство. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения: 

За прилагането на предлаганите изменения и допълнения не са необходими допълнителни 

финансови средства. Предвиденият обмен на информация между местната и централната 

администрация (Министерство на финансите и Министерство на вътрешните работи) ще се 

обезпечи чрез съответен софтуерен модул, към разработването и внедряването на който 

общината няма финансов ангажимент. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови: 

В резултат на прилагането на предлаганите изменения се очаква да се подобри контрола и да 

се повиши събираемостта на приходите от местни данъци, в частност данъка върху 

превозните средства. Трудно е да се прогнозира окончателния ефект върху размера на 

постъпващия в приход на местния бюджет данък върху превозните средства, поради което в 

проектобюджета на общината за 2015 г. сме заложили сравнително нисък ръст на този 

приходоизточник. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
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Доколкото предлаганите изменения и допълнения се налагат във връзка с промените в 

Закона за местните данъци и такси, които са съобразени с европейското законодателство, 

може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганите изменения са оповестени на интернет страницата на община Елена в 

съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне на 

настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили 

предложения и коментари по предлаганите изменения. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и §43 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.), 

Общински съвет  – Елена 

Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена, както следва: 

1. В чл. 6 се създават нови ал. 2 и 3: 

(2) Община Елена предоставя ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им 

стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните 

данъци и такси.  

(3) Информацията по ал. 2 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със 

заповед на министъра на финансите, публикувана на страниците на Министерството 

на финансите и Националното сдружение на общините в Република България по реда 

на чл. 5а, ал. 3 от ЗМДТ. 

2. В чл. 11, ал. 1 и ал. 2 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се 

заменят с „31 октомври”, като двете алинеи добиват следната редакция: 

Чл. 11 (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. 

3. В чл. 18, ал. 1 накрая се добавят думите „…и се съобщава на лицата до 1 март на 

същата година“, като алинеята добива следната редакция: 
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Чл. 18 (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 

10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се 

дължи, и се съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

4. В чл. 20 се създава нова ал. 3: 

(3) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

5. В чл. 37 се създава нова ал. 4: 

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6, и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 

8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени 

дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър 

на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност. 

6. В чл. 40 се създават нови ал. 1 и ал. 2; досегашния текст се изменя и става ал. 3, и се 

създават нови ал. 4 и ал. 5, като целият член добива следната редакция: 

(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз 

основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 

Министерството на вътрешните работи, 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 пътно 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 изключение на данъчното 

облекчение по чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, когато в 

регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство. 

(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират 

пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях 

превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, 

които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече 

от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 

наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и 

такси. 

(4) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от 

данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчна декларация по ал. 3 или с 

подаване на нова данъчна декларация. 

(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 

определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на 

общинската администрация и се съобщава на лицето. 

7. В чл. 42 текстът на ал. 2 се изменя, като добива следната редакция: 

(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди. 
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8. В чл. 44, ал. 1 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с 

„31 октомври”, като алинеята добива следната редакция: 

(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 5 на сто отстъпка. 

9. В чл. 45 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 5“, като членът добива следната редакция: 

Чл. 45. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена 

такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси – в приход на 

общината, в която е регистрирано превозното средство. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


