
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПОПОВО 
 

Публикувано на: 27.06.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 27.06.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, 

приета от Общински съвет – Попово с Решение № 35 по Протокол № 5 от 05.02.2008 г. (в 

сила от 19.02.2008 г.); изменена и допълнена с Решение № 234 по Протокол № 18 от 

30.01.2009 г. (в сила от 14.02.2009 г.); изменена и допълнена с Решение № 418 по 

Протокол № 30 от 29.01.2010 г.; изменена и допълнена с Решение № 555 по Протокол № 

43 от 27.01.2011 г.; изменена с Решение №282 по Протокол №22/23.05.2013 г., изменена и 

допълнена с Решение №368 по Протокол №29/19.12.2013 г.(в сила от 01.01.2014 г.), 

изменена с Решение №466 по Протокол №36/17.07.2014 г., изменена и допълнена с 

Решение №548 по Протокол №42/29.01.2015 г., допълнена с Решение №31 по Протокол 

№4/27.01.2016 г. 

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Попово - Център за административни 

услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово 

ул. „Ал.Стамболийски“ №1  

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024 

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 

                                                ОТНОСНО: Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет - 

Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Попово 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

допълнение на ЗМДТ (доп. - ДВ, бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), при 

спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 

26 и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

            Приема Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, 

както следва: 

 

§ 1. Към Глава втора Местни данъци се създава нов раздел VІІ Данък върху 

таксиметров превоз на пътници със следното съдържание: 

 

Раздел VІІ 

Данък върху таксиметров превоз на пътници 

 

Чл. 59 (1) Данъчно задължени лица за данък върху таксиметров превоз на пътници 

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 съответната община по Закона за автомобилните превози. 

(2) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на 

пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз 

на пътници. 

(3) 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 на облагане с патентен 

данък.  

 

Чл. 60 (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

2017 година е 350 лв.  



(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 за съответната година в срок до 31 октомври на предходната 

година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година. 

 

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 образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(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. 

 

Чл. 62 Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход 

на общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване на 

таксиметров превоз на пътници. 

 

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: 

 

ДДТГ = ГДТПП х БМ, където 

              12 

 

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 месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

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 годишен данък се 

възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

НВДТПП = ПГДТПП х БМ, където 

                                                                                         12 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

Чл. 64 Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по 

чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

 



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. 

 

Заключителна разпоредба 

§  2. Допълненията на Наредбата влизат в сила от 01.01.2017 г.. 

 

 

 

 

За Кмет на Община Попово 

Инж. Милена Божанова 

Зам.-кмет на Община Попово 

Съгласно Заповед №З-16-612/23.06.2016 г. 
                     /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. 

Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово 

 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово е 

приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет 

гр. Попово с Решение № 35 по Протокол № 5 от 05.02.2008 г. (в сила от 19.02.2008 г.). 

Същата е изменяна и допълвана с Решение № 234 по Протокол № 18 от 30.01.2009 г. (в 

сила от 14.02.2009 г.), Решение № 418 по Протокол № 30 от 29.01.2010 г., Решение № 555 

по Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение №282 по Протокол №22 от 23.05.2013 г., 

Решение №368 по Протокол №29/19.12.2013 г.(в сила от 01.01.2014 г.), изменена с 

Решение №466 по Протокол №36/17.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение №548 по 

Протокол №42/29.01.2015 г., допълнена с Решение №31 по Протокол №4/27.01.2016 г. 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за допълнение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Попово. 

С оглед поддържане на актуалност на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово се налага 

допълване на текстове във връзка с приетите допълнения на Закона за местните данъци и 

такси в ДВ бр.32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. 

 

2. Цели, които се поставят с Наредбата за допълнение на Наредбата на Общински 

съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Попово. 

Поддържане на актуалност на текстовете в Наредбата. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за допълнение 

на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Попово. 

Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за допълнение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Попово. 

- Актуалност на текстовете на Наредбата в съответствие със ЗМДТ; 

- Регламентиране администрирането на нов вид местен данък – данък върху таксиметров 

превоз на пътници. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. 

Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово е 

подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и тези на европейското законодателство. 

 

Настоящето предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, 

чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

 

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1. 


