ПРОЕКТ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ
ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(Обн. ДВ. бр.117 от 1997г., изм. ДВ. бр.71 от 1998г., изм. ДВ. бр.83 от 1998г., изм. ДВ.
бр.105 от 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 1999г., изм. ДВ. бр.34 от
2000г., изм. ДВ. бр.102 от 2000г., изм. ДВ. бр.109 от 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 2002г., изм.
ДВ. бр.45 от 2002г., изм. ДВ. бр.56 от 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 2002г., изм. ДВ. бр.84 от
2003г., изм. ДВ. бр.112 от 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 2004г., доп. ДВ. бр.18 от 2004г., изм. ДВ.
бр.36 от 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 2004г., изм. ДВ. бр.106 от 2004г., изм. ДВ. бр.87 от
2005г., изм. ДВ. бр.94 от 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 2005г., изм.
ДВ. бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2006г., изм. ДВ. бр.105 от
2006г., изм. ДВ. бр.55 от 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 2008г., изм.
ДВ. бр.105 от 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 2009г., изм. ДВ. бр.41 от
2009г., изм. ДВ. бр.95 от 2009г.)
§1. В чл.1, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. туристически данък”
2. Досегашната т. 7 става т.8.
§2. В чл.4 се правят следните изменения:
1. В ал.3 се създава изречение второ:
„Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение
по чл.87, ал.6 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и
такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси
към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.”
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в случаите по
чл. 184, ал. 1, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс е кметът на общината, а
по чл.184, ал.1, т.2 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс е общинският съвет.”
§3. В чл.6, ал.1, буква „з” се отменя.
§4. В чл.9а, ал.5 се изменя:
„(5) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30
000 лв. или за срок, по-голям от една година се издава от кмета след решение на
общинския съвет.”
§5. Член 9б се изменя така:
„Чл.9б Установяването, обезпечаването и събирането на местните
представляващи публични вземания, се извършват по реда на чл.4, ал. 1-5.
§6. В чл.10, ал.4 се отменя.
§7. В чл.11 се създава ал.5:

такси,
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„(5) За имот държавна или общинска собственост данъчно задължено е лицето, на
което имотът е предоставен за управление.”
§8. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право е
предприятие, в декларацията по ал.1 се посочва и вида на имота, точното му
местонахождение, отчетната стойност и други обстоятелства имащи значение за
определянето на данъка.”
2. Досегашните ал.2, 3 и 4 стават съответно ал.3, 4 и 5.
§9. В чл.16 думите „частично или” се заличават.
§10. Член 17 се отменя.
§11. Член 22 се изменя така:
„Чл.22 (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в
граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(2) Размерът на данъка за недвижими имоти с данъчна оценка над средната за
съответната община е 130 на сто от определения по ал.1.
(3) Средната данъчна оценка за недвижим имот за общината се определя на база
данните за данъчните оценки на имотите на територията на общината за текущата година,
утвърждава се от общинския съвет и се обявява на интернет страницата на общината до 01
март на текущата година.”
§12. В чл.23 думите „чл.14, ал.1 и 3 и чл.17, ал.2” се заменят с „чл.14, ал.1 и 4”.
§13. В чл.28, ал.1 се изменя така:
„(1)Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните
срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 ноември на годината, за която е дължим.”
§14. В чл.51 се създава ал.3:
„(3) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на
общинската администрация, в 14 дневен срок от получаване на искане, информация
относно обектите с регистрирани фискални устройства.”
§15. В чл.52 се създава т.4:
„4. специализирани строителни машини; автокранове; специалзирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без
тролейбусите; трактори, регистрирани за движение по Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника; моторни шейни и други самоходни машини.”
§16. В чл.55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) В т.5 след думите „над 110 kW” се добавя „до 149 kW включително”
б).Създава се т.6:
„6. над149 kW - от 3,30 до 7,38 лв. за 1 kW.”
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2. В ал.8 числото „150” се заменя с „250”.
§17. В чл.58, ал1, т.4 се изменя така:
„4. лекият автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW собственост на лице с трайни увреждания със 71 на сто или над 71 на сто намалена
работоспособност или на лице със затруднения в придвижването, с намалена
работоспособност от 50 до 70 на сто.”
§18. В чл.60 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 30 ноември на годината, за която е дължим. На предплатилите за
цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто.”
§19. В чл.61м, ал.1 т.2 се изменя така:
„2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен
труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 36 на приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която
определеният данък с най - висок размер. За извършване на повече от три облекчението не
се прилага.”
§20. В глава втора се създава раздел VІІ:
„ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Чл.61р (1) С туристически данък се облагат средствата за подслон и местата за
настаняване (без туристическа хижа) по смисъла на Закона за туризма.
(2) Данъчно задължени по ал.1 са лицата, предоставящи услугата настаняване в
конкретния обект.
Чл.61с (1) Данъкът се определя върху броя на леглата в средствата за подслон и
местата за настаняване (без туристическа хижа) по смисъла на Закона за туризма към 1
януари на годината, за която се дължи.
(2) Броят на леглата е този, вписан в регистъра на категоризираните туристически
обекти.
(3) При промяна на броя на леглата или категорията на обекта през годината данъкът
се определя съобразно новите обстоятелства. В случаите на промяна от общинските съвети
на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на
населените места данъкът се определя съобразно новите обстоятелства от 1 януари на
следващата година.
Чл.61т (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл.1, ал.2 размера на данъка,
съобразно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване (без
туристическа хижа):
1. категория1 звезда - в граници от 10 до 20 лева върху броя на леглата в обекта;
2. категория 2 звезди - в граници от 10 до 40 лева върху броя на леглата в обекта;
3. категория 3 звезди - в граници от 20 до 60 лева върху броя на леглата в обекта;
4. категория 4 звезди - в граници от 30 до 100 лева върху броя на леглата в обекта;
5. категория 5 звезди - в граници от 40 до 120 лева върху броя на леглата в обекта.
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(2) Данъка за конкретен обект се определя от служител на общинската
администрация по местонахождението на обекта и се съобщава на данъчно задълженото
лице или на негов законен представител.
(3) Данъкът се заплаща в сроковете и условията по чл.28, ал.1, независимо дали
обектът се използва или не.”
§21. В чл.66, ал1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително разходи
за обезвреждане чрез депониране на регионално или общинско депо по чл.71е от Закона за
управление на отпадъците;”
2. Създава се т.5:
„5. разделно събиране на строителни и опасни отпадъци от общия поток битови
отпадъци и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.”
§22. Раздел ІV „Туристическа такса” от Глава трета „Местни такси” се отменя.

§23. В чл.123 се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите „от 100 до 1000 лв.” се заменят с „от 500 до 3000 лв.”.
2. Алинея 2 се отменя.
§24. В чл. 128 се създава ал.5:
„(2) Не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба
до 50 лв. включително.”
§25. В чл.3 от Приложение №2 „Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти” се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думата „молба” се заменя с „искане”;
2. В ал.3 в изречение първо думата „молбата” се заменя с „искането”, а изречение
второ се изменя така: „Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на
незавършено строителство, към искането се прилага констативен протокол на общинската
(районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден
не по-рано от 6 месеца преди датата на искането”.
§26. В Приложение № 4 към глава втора, раздел 6, т.21 след думата „видеокасети” се
добавя „или записи на електронен носител”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§27. Наличието на удостоверение за липса на задължение по чл. 87, ал.6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на
прегледа от общинската служба по постоянен адрес на лицето, е условието по чл.60, ал.6
за провеждане на годишния технически преглед през 2011 година.
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§28. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти,
данъка при придобиване на имущества и туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011
г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилагат размерите
на данъците, действащи към 31 декември 2010 г., а за туристическия данък минималните
размери, определени в закона.
(2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на имущества по
чл. 44 се определя въз основа на размерите, действащи към 31 декември 2010 г.
(3) Общинският съвет определя такса за битови отпадъци за 2011 г. до 31 януари 2011
г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за
битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от
предходната година.
§29. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ. бр.105 от 2005г., изм.
ДВ. бр.30 от 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 2006г., изм. ДВ. бр.34 от г., изм. ДВ. бр.59 от
2006г., изм. ДВ. бр.63 от 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 2006г., изм.
ДВ. бр.86 от 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 2006г., изм. ДВ. бр.46 от
2007г., изм. ДВ. бр.52 от 2007, изм. ДВ. бр.57 от 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 2007г., изм. ДВ.
бр.108 от 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 2008г., изм. ДВ. бр.69 от
2008г., изм. ДВ. бр.98 от 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 2009г., изм.
ДВ. бр.41 от 2009г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 106, ал.1 след думите „по чл.105” се добавя „или чл.107”.
2. Член 264, ал.2 се изменя така:
„(2) Прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва
след представяне на издаден от общината документ за платен данък върху превозното
средство по Закона за местните данъци и такси или удостоверение за липса на публични
задължения за местни данъци, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма
непогасени подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита,
задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с
моторното превозно средство.”
§30. В Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г., изм., бр. 119 от 2002 г., бр. 120
от 2002 г., изм. и доп., бр. 39 от 2004 г., бр. 28 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2005 г., изм. и доп.,
бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 99 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 34 от 2006
г., изм., бр. 80 от 2006 г., бр. 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г.,
изм., бр. 53 от 2007 г., бр. 80 от 2007 г., изм. и доп., бр. 31 от 2008 г., изм., бр. 36 от 2008 г.,
доп., бр. 66 от 2008 г., изм., бр. 19 от 2009 г., бр. 82 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.,
доп., бр. 50 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл.10а, ал.5, т.2 думите „туристическата такса” се заменят с „туристическия
данък”.
2. В чл.16, ал.2 т.1 се изменя така:
„1. туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;”.
3. В чл.49 ал.4 се отменя.
§31. В Закона за частните съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр.
39 от 2006 г., изм. и доп., бр. 31 от 2007 г., изм., бр. 59 от 2007 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г.) в чл.16, ал.2 думите „и местни” се заличават.
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§32. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”, с
изключение на §1, 3, 20, 22 и 31, които влизат в сила от 01 януари 2011 г.

