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Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№12 за определянето размера на местните данъци на територията на 
община Крушари

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за разглеждане Наредба за изменение и 
допълнение в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Крушари.

1. Причини и мотиви за приемане на промени в настоящата наредба 
са следните:

В ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. е обнародван Законът за изменение и 
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от XLIII 
Народно събрание на 5 декември 2014 г. като в Закона за местните данъци и 
такси са направени изменения и допълнения, даващи възможност за подаване 
на данъчни декларации по електронен път. Регламентират се взаимоотношения 
с Министерството на финансите относно ежедневното подаване на информация 
от общините към МФ. Променен е текста, свързан с определяне на данък върху 
превозните средства.

В ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г. е обнародван Законът за допълнение на 
Закона за местните данъци и такси, приет от XLIII Народно събрание на 7 април 
2016 г., като в глава втора „Местни данъци“ е създаден нов раздел VIII „Данък 
върху таксиметров превоз на пътници“ с текстове с чл. 61 у- 61 щ
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Необходимо е местното законодателство да бъде приведено според 
изискванията на основния закон, в случая Закона за местните данъци и такси.

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредба 
№12

Основните цели, които промените ще постигнат са свързани с 
актуализиране на местното законодателство с националното, подобряване 
синхрона между общинските администрации и Министерството на финансите, 
облекчаване на част от процедурите по подаване на декларации за облагане.

3. Очаквани резултати
- Съгласувана Наредба за определянето размера на местните 

данъци на територията на община Крушари;
- Увеличаване броя на услугите предоставяни по електронен път;
- Улесняване на гражданите при деклариране на движимо и 

недвижимо имущество.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба №12
По прилагането на допълненията и измененията за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Крушари не е необходимо 
ангажирането на допълнителен финансов ресурс.

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз и 
правото на Република България.

Предлаганият проект за допълнение и изменение на Наредба №12 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари е 
разработен в съответствие с Европейското законодателство- Европейската 
харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, 
както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя. 
Водещите принципи на европейското право в област на откритост, публичност и 
граждански контрол върху дейността на местните власти, са адекватно защитени 
в предлаганите текстове за изменение и допълнение.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът на 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №12 е публикуван на 
официалната интернет страница на община Крушари.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси предлагам Общинският съвет с. Крушари да 
приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
Проект!

1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба за изменение и 
допълнение в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Крушари, както следва:

§1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1.Създава нова точка 8 със следното съдържание:



„т.8 Данък върху таксиметров превоз на пътници“

§2. Чл. 4 се изменя така:
„Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой или чрез ПОС- терминал в касите на 
общинската администрация или безкасово по съответната сметка“.

§3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на 
сто.“
2. Създават се нови алинеи 3 и 4 със следния текст:
„(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права 
върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/ учредяването данък, 
включително за месеца на прехвърлянето/ учредяването, се заплаща от 
прехвърлителя/ учредителя преди прехвърлянето/учредяването.“
„(4) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се 
заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след 
изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата 
на придобиването на имота.“

§4.В чл. 14 се добавя изречение второ със следния текст:
„Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на 
повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е 
по- голямата част от имота.“

§5.В чл. 18 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(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.“

§6.В чл. 20 текста „и чл. 17“ се заличава.

§7.В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава нова алинея 2 със следния текст:
„(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на 
общината:
1. ежедневно- чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на 
местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от 
регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на 
вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§8.В чл. 41 се правят следните изменения:
1.Алинея 12 се изменя така:
„(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, 
определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 100 лв.“



§9.В чл. 46 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(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.“

§10.В чл. 47 изразът „ал. 2“ се заменя с „ал,- 5“.

§11. В глава втора „Местни данъци“ се създава нов раздел VII „Данък върху 
таксиметров превоз на пътници“
§12. Създава се нов член 59 със следния текст:
„Чл.59. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с 
данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от 
тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда 
на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по 
глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на община 
Крушари по Закона за автомобилните превози.“

§13. Създава се нов член 60 със следния текст:
„Чл.60. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 
300 лева.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение 
за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху 
таксиметров превоз на пътници с решение в срок до 31 октомври на предходната 
година, данъкът се събира на база действащия размер за предходната година.“

§14. Създава се нов член 61 със следния текст:
„ Чл.61.(1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от 
Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна 
декларация по чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен 
срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна 
декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок 
от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната 
община.“

§15. Създава се нов член 62 със следния текст:



„Чл.62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в 
приход на община Крушари ако разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници е издадено за нейната територия.“

§16. Създава се нов член 63 със следния текст:
„Чл. 63 (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата 
година се определя по следната формула:

ГДТППхБМДДТГ = м —-------  където,

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 
година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по
чл. 60;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на 
срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз 
на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се 
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

ПДТППх ОМ
НВДТПП = ——-------------  където,

БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 
пътници за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 
който е издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на 
прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници.“

§17. Създава се нов член 64 със следния текст:
„Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение 
по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.“

§18. Създава се нов член 65 със следния текст:
„Чл. 65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63, ал. 2 се извършва по 
писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно- осигурителния 
процесуален кодекс.“

§19. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов параграф 9 със 
следния текст:
„§9. Направените изменения в глава първа „Общи положения”, глава втора 
„Местни данъци”, раздел I „Данък върху недвижимите имоти”, глава втора 
„Местни данъци”, раздел IV „Данък върху превозните средства” и в глава втора 
„Местни данъци”, раздел VI „Данък върху таксиметров превоз на пътници” на



Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Крушари, влизат в сила от деня на приемането им.“


