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………………………. 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР.НЕДЕЛИНО 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 
БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ-Кмет на 

община Неделино 
 

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Неделино. 

 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предлагам на вашето внимание Проект за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Неделино. 

Причините, които налагат приемането на този Проект e необходимостта 
от синхронизиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Неделино с измененията в нормативната уредба от по-
висока степен. Закона за местните данъци и такси, посл. изм. ДВ. бр.16 от 23 
февруари 2021г. засяга доста разпоредби, в резултат на което е необходимо 
същите да бъдат синхронизирани с Наредбата. 

Промените в Наредбата не се отнасят до размера на местните данъци и 
такси. Целта е в максимална степен Наредбата да бъде синхронизирана с 
действащото законодателство. 

 
С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, предлагам Общински 
съвет – Неделино да обсъди и приеме следното 
 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: 

 
I. Общински съвет – Неделино приема изменение и допълнение на 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Неделино, както следва: 

 
§1. Чл.7, ал.1 се изменя и допълва, както следва: 

„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията 

на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените 

имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните 

образувания, 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.“ 
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§2. Чл.10а, ал.2 се изменя и допълва, както следва: 

„Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на 

Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на 

данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се 

предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа в 

двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, 

определен от министъра на финансите.“ 

 

Ал.7 се допълва и придобива следния вид: 

„Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва 

останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един 

възложител ползват останалите възложители.“ 

 

§3. Чл.10б, ал.3 се изменя и допълва, както следва: 

„Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за 

въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на 

Закона за устройство на територията.“ 

Ал.7 се изменя, както следва: 

„Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 

3 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се 

установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се 

съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в 

акта в 7-дневен срок от уведомяването.“ 

§4. Чл.12, ал.1 се изменя, както следва: 

„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.“ 

 

§5. Чл.17, ал.4 се изменя и допълва, както следва: 

„При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. 

Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и 

при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото 

счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва 

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 

§6. В чл.24, ал.1 думата „съветниците“ се заменя с думата „заветниците“. 

§7. В чл.28 думата „съветник“ се заменя с думата „заветник“. 

§8. Ал.2 на чл.29 се отменя. 

§9. Чл.32, ал.3 се изменя и допълва, както следва: 

Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства: 

1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 

2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща 

регистрация за движение в страната; 

3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма 

последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната. 

§10. Чл.34, ал.3 се изменя и допълва, както следва: 



„Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на 

основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на 

задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, 

предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ. 

§11. Чл.37, ал.2 се изменя, както следва: 

„Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 

вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в 

случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, 

удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“ 

Създава се нова ал.3 

„При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 

2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и 

заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.“ 

Създава се нова ал.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, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица 

с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“ 

§12. В чл.40, ал.3 се създава нова точка 5 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от 

ЗМДТ., 

§13. Чл.40а, ал.1 се изменя и допълва, както следва: 

„Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по чл.40, 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 ЗМДТ, като в случай че същата не е подадена в 

посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно 

партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и 

в регистъра на населението.“ 

§14. Чл.46, ал.1 се изменя, както следва: 

„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.“  

В останалата част ал.1 не се изменя.  

§15. Чл.47 се изменя, както следва: 

„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в 

приход на общината по регистрация на превозното средство.“ 

§16. Чл.48, ал.1, т.2 се изменя, както следва: 

„2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с 

изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за 

вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.“ 

§17. Чл.52, ал.2 се изменя, както следва: 

„Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за 

цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича 

срокът на валидност на решението.“ 

§18. Чл.57, ал.5 се изменя, както следва: 



„Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година 

за облагане с туристически данък за предходната календарна година.“ 

§19. Сегашният чл.58, става чл.58, ал.1 

Ал.2 се изменя и допълва, както следва: 

„Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител 

на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за 

туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като 

броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка 

по ал. 1.“ 

§20. Изменението влиза в сила от деня на приемането му. 
 

 
Приложение: 
 
1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Неделино; 
2. Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА; 
3. Справка с постъпили предложения; 
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