
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

Публикувано на: 05.12.2018 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 05.12.2018 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и 

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., допълнена с Решение №136 по Протокол №11/21.07.2016 г. (в 

сила от 01.01.2017 г.), изменена с Решение №226 по Протокол №16/26.01.2017 г., 

изменена и допълнена с Решение №362 по Протокол №28/25.01.2018 г.( в сила от 

01.01.2018 г.) 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка 

с чл.77 от АПК, в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящото 

предложение на интернет страницата на Община Попово, се предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становище в Център за административни услуги и информация – гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, 

ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на 

e-mail: apio@popovo.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 изменение и 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 §39 от 

ПЗР на ЗИД на ЗКПО, с който се изменя и допълва ЗМДТ (изм. и доп. - ДВ, бр. 98 

от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 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 изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет 

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

Попово, както следва: 

 

§ 1. В чл.7, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени 

имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“. 

 

§ 2. В чл.9 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“. 

 

§ 3. Чл.15 се изменя така: 

„Чл.15. Данъкът върху недвижимите имоти е в размер на: 

1. за недвижимите имоти, с изключение на недвижимите имоти по т.2, в размер на 2 

на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот; 

2. за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно 

образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне 

на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 



2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото 

лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по 

смисъла на Закона за туризма, както следва: 

а) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, 

разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски 

курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2; 

б) 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, 

включени в списъка по т. 2, извън тези по буква „а“.“ 

 

§4. В чл.19 се създава ал.3: 

„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в 

пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са 

декларирани като основни жилища.“ 

 

§5. Чл.20 се заличава. 

 

§6. В чл.37: 

6.1. в ал.2 се заличават думите „а в останалите случаи -  в двумесечен срок от 

получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона 

за местните данъци и такси.“; 

6.2. ал.3 се отменя. 

 

§7. В Приложение № 2 към чл. 56 т.21 се отменя. 

 

 

Заключителна разпоредба 

§8. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2019 г. 

 

 

 

 

Вносител: 

За Кмет на Община Попово 

Емел Расимова-Зам.-кмет 

Съгл. Заповед №З-18-722/03.12.2018 г. 

                      /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за изменение и 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., 

допълнена с Решение №136 по Протокол №11/21.07.2016 г. (в сила от 01.01.2017 

г.), изменена с Решение №226 по Протокол №16/26.01.2017 г., изменена и 

допълнена с Решение №362 по Протокол №28/25.01.2018 г.( в сила от 01.01.2018 г.) 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

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

данъци на територията на Община Попово. 

С §39 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното 

подоходно облагане, обнародван в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 

г., се въвеждат нови видове данък върху недвижимите имоти и се правят изменения 

и допълнения в Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно чл.1, ал.3 от ЗМДТ когато до края на предходната година общинският 

съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните 

данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната 

година, а съгласно чл.1, ал. 4 от същия закон не се допускат изменения в приетите 

от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на 

годината. С промените в  ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., се 

въвеждат нови видове данък върху недвижимите имоти по чл.22 от закона, които 

трябва да бъдат приети до края на настоящата 2018 година, а именно за жилищни 

имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, 

включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните 

граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., 

които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, 

не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла 

на Закона за туризма: 

а) за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и 

климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2; 

б) за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква „а“.“ 

 

Прилагането на по–краткия 14-дневен срок по чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА 

от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община 

Попово за предоставяне на възможност на заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становище се налага във връзка с приемането на данъчни 

ставки за тези нови видове данък върху недвижимите имоти. В случай, че 



Общински съвет гр. Попово не ги приеме до 31.12.2018 г., същите няма да се 

прилагат през 2019 г. 

 

2. Цели, които се поставят с Наредбата за изменение и 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 и уеднаквяване на местното 

законодателство с националното. 

 

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

изменение и 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 изменение и 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. 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Наредба за изменение и 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.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка 

с чл.77 от АПК, в законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящото 

предложение на интернет страницата на Община Попово, се предоставя 

възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становище в Център за административни услуги и информация – гр. Попово, ул. 

„Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, 

ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 40032/40255 или на 

e-mail: apio@popovo.bg 

 


