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НАРЕДБА № 7 

за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на 
услуги на територията на община Стамболово 

 
 

Глава първа 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ   І 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 
 

Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на предоставяни на физически и 
юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община 
Стамболово. 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 
1. за битови отпадъци; 
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, 
общежития и други общински социални услуги; 
4. за добив на кариерни материали; 
5. за технически услуги; 
6. за административни услуги; 
7. за откупуване на гробни места; 
8. туристическа такса; 
9. други местни такси, определени със закон. 
(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с 

изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата. 
(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо 

ползване. 
 
Чл. 3. (1) На територията на общината се събират следните местни данъци: 

1. данък върху недвижимите имоти; 

2. данък върху наследствата; 

3. данък върху даренията; 

4. данък при възмездно придобиване на имущество; 

5. данък върху превозните средства; 

6. патентен данък; 
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 (2) Общинският съвет определя с настоящата наредба размера на данъците по 

ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени със ЗМДТ. 

(3) 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. 

(4) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на 
определяне на местните данъци в течение на годината. 

Чл. 4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската 
администрация или безкасово по съответната сметка. 

Чл. 5. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените 
лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на 
финансите, който се обнародва в "Държавен вестник". 

Чл. 6. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се 
извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се 
извършва по същия ред. 

(2) Не внесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по 
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

(3) Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с 
гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци. 

Чл.7. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български 
лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или 
с общински таксови марки. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или 
едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен 
акт е предвидено друго. 

Чл.8. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване 
на следните принципи: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 
тяхното качество; 
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 
местните такси. 
4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и 
цени на услуги;  
5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в 
Наредбата услуги. 
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 

определя отделна такса за всяка от дейностите. 
Чл.9. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга 

включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, 
режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други 
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(напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на 
таксата. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за 
счетоводството и актовете по неговото прилагане. 

Чл.10. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на 
общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че 
това се налага за защита на обществения интерес. 

(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и 
размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка 
на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери 
от републиканския бюджет. 

Чл.11. Лицата, не ползващи услугата през съответната година или определен 
период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата. 

Чл.12. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица 
изцяло или частично от заплащане на отделни такси. 

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с 
изключение на приходите от такси. 

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на 
бюджета на общината. 

(4) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за 
местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се 
иска до една година от датата на издаване на разрешението. 

(5) Общинският съвет издава разрешение за отсрочване или разсрочване на 
задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година. 

Чл. 13. (1) Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за 
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.  

(2) Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

(3) Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  

Чл. 14.  Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да 
издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в 
приход на общинския бюджет. 
 

Чл.15. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от 
други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат 
пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на 
пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи. 

Чл.16. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за 
сметка на общината.  

(2) Местните такси се събират от общинската администрация. 
(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
Промени в размера на местните такси и цените на услугите 
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Чл.17. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се 

извършват по реда на тяхното приемане. 
Чл.18. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите 

такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на 
таксите и цените. 

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа: 
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в 
разходите или пазарната цена; 
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 
3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и 
завещания. 
4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите. 
(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и  

цените на услугите. 
Чл. 19. Общинската администрация подържа данни за : 
1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 
2. ползвателите на предоставената услуга; 
3. изключенията от общата политика (преференции); 
4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

методика/методики, използвани за определяне на размера им; 
5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга. 

 

Глава втора 

Местни такси 
 

Раздел І 
Такса за битови отпадъци 

 
Чл.20. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 
чистота на териториите за обществено ползване. 

Чл. 21 . (1) Таксата се заплаща от: 
• собственика на имота; 
• ползвателя - при учредено вещно право на ползване ; 
• концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия. 
(2) За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, такса се 

заплаща от общината, съответно от държавата за сметка на ползвателя/наемателя. 
  

(3) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала 
събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови 
отпадъци и/или за поддържане на териториите за обществено ползване.  
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(4) Границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, 

както и  честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и 
се обявяват публично до 30-и октомври на предходната година.     

Чл.22. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение 
на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите 
разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други; 
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане на битови отпадъци; 
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
Чл. 23. Размерът на таксата се определя в левове, както следва: 
(1) За жилищни имоти 
• За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване таксата се заплаща 

пропорционално върху данъчната оценка на имота на собственика; 
• За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения, таксата се определя пропорционално върху данъчната оценка на 
имота на собственика; 

• За услугата по поддържане на места за обществено ползване таксата се 
заплаща пропорционално върху данъчната оценка на имота на собственика. 

 (2) За нежилищни имоти 
• За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване таксата се събира 

пропорционално върху отчетната стойност на активите (сгради, земя);  
• За услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други 

съоръжения, таксата се събира пропорционално върху отчетната стойност на 
активите;  

• За услугата чистота на териториите за обществено ползване таксата се 
заплаща пропорционално върху отчетната стойност на активите. 

Чл.24. (1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 
март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи. 

(2) На предплатилите в първия срок - до 31 март за цялата година, се прави 
отстъпка от 5 на сто.  
Чл.25. (1) Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на 

месеца следващ месеца на придобиване на имота. 
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, 

таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е 
започнало. 

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, 
през който е преустановено ползването й. 

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва 
разходи по чл. 16. 
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Раздел ІІ 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 
платна и терени с друго предназначение 

 
Чл.26. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, 

места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, 
както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в 
зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1. 

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет. 
(4) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. 
(5) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не 

по-късно от 3 (три) дни преди започване на месеца. 
(6) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса 

за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.  
(7) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната 
алинея. 
Чл. 27.  За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция на 

територията на община Стамболово: 
1. На квадратен метър: 
1.1. на ден - 1,50 лв.  

  1.2. на месец –  25,00 лв. 
  2. За продажба с кола, впрегната с добитък –на ден - 5,00 лв.  

3. За продажба с лек автомобил –    на ден - 7,00 лв.
4. За продажба с микробус, товарен автомобил или ремарке– на ден - 12,00 лв  
5. За ползване с цел търговия с промишлени стоки: 
5.1. На квадратен метър: 
 5.1.1. на ден –   5,00 лв.
 5.1.2. на месец –  70,00 лв.
Чл.28.  За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за 

търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини и 
павилиони : 

6.1. На квадратен метър: 
 6.1.1. на ден -  1,20 лв.  

6.1.2. за месец -  25,00лв. 
Чл.29.  За ползване на места, върху които се организират панаири, събори и 

празници за продажба на стоки на квадратен метър - на ден - 2,50 лв.
Чл.30.  За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, 

моторни люлки и други се събира такса на квадратен метър-  на ден в размер от 0,70 лв.  
 Чл.31. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински 
терени за разполагане на строителни материали се събира такса на квадратен метър – 
 за месец 1,50 лв.

Чл.32. Таксата се събира от служба “Местни данъци и такси”, кметовете на 
кметства и кметските наместници по заповед на кмета на общината. 
 

Раздел III 
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Такси за домашен социален патронаж 

 
Чл. 33. (1)  Домашен социален патронаж е социална,  ежедневна услуга, свързана 

с доставка на храна по домовете с цел подобряване условиятя на живот на гражданите. 
(2) Дневната такса за услугата е в размер на 1,50 лв на едно лице, която се 

заплаща след 10-то число на месеца, следващ месеца през който лицето е 
ползвало услугата . 

 
Раздел ІV 

 
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и 

други общински социални услуги 
 
Чл. 34. (1) За ползване на целодневни детски градини родителите или 

настойниците заплащат месечна такса в размер на – 25,00 лв. 
(2) При отсъствие на деца от ЦДГ да се заплаща пълна такса, ако родителите не 

са уведомили предварително писмено директора на детското заведение или учителката. 
(3) За деца на родители, които са социално слаби и са на месечно социално 

подпомагане, по чл. 9 от Правилника  за прилагане закона за социално подпомагане, да 
заплащат такса в размер на 5,00 лева месечно. 

(4) За ползване на намаленията по чл. 33 ал.5, ал.6 и ал.7, родителите или 
настойниците да подават декларация до директора на детското заведение, придружена с 
доказващи документи преференцията. Заплащането на намаления размер на таксата 
започва от началото на месеца, следващ месеца от подаване на Декларацията. 

(5) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски 
заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 % намаление. 

(6) Когато децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер 
на 60 % за първото и в размер на 30 % – за второто дете. За трето, четвърто и всяко 
следващо дете от едно семейството такса не се заплаща. 

(7) Освобождават се от такса деца: 
- на които родители са с 50 % инвалидност; 
- сираци; 
- с тежки хронични заболявания. 

(8) За ползването на полудневни детски градини родителите или настойниците да 
заплащат месечна такса в размер на 10,00 лв.  

Чл.35. (1) Учениците, които ползват общежитие заплащат месечна такса в размер 
на 22,00 лв. 

(3) Заплащат 50 % от таксата за общежитие, ученици: 
• на които родителите са с над 50 % инвалидност; 
• сираци и полусираци; 
• с тежки хронични заболявания. 

Чл.36. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 
съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число на следващия 
месец. 

Раздел V 

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА 
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Чл.37. (1) Таксата се заплаща от ползвателя на средствата за подслон и местата 

за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 
(2) Таксата се определя в размер на  -   1,00 лв. на легло за една нощувка. 
(3) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат 

услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване едновременно със 
заплащане на услугата.  

(4) Събраната такса се внася в бюджета на общината до 15-о число на месеца, 
следващ месеца, през който е събрана. 

 

Раздел VІ 
Такси за добив на кариерни материали 

Чл.38. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително 
добивани от дъното на водоеми. 

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват 
кариерни материали. 

(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното 
находище, не дължат такси по този раздел. 

Чл.39. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху 
брутния добив на куб. м. или на тон: 

1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително; 
2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на 
кариерните материали. 
Чл.40. Размерът на таксите се определя по отделно за всеки вид, както следва: 
1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 0,60 лв. на куб.м  на месец; 
2. за кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети-  
-  0,70 лв. на тон на месец; 
3. за пясъчно- глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, 
вътрешна и външна мазилка-  0,30 лв. на куб.м. за 1 месец; 
4.  за глина-   0,70 лв. на куб.м. за 1 месец 
5.  за леярна пръст-   0,40 лв. на куб.м. за 1 месец; 
6.  за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и 

други скали-  0,30 лв. на куб.м. за 1 месец; 
7.  за обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, 
мрамори, арагонити, черупчести варовици, конгломерати и други за вътрешна и 
външна облицовка-  0,50 лв. на куб.м. за 1 месец; 
8.  за варовици, мергели, калцити за добиване на вар- 0,30 лв. на куб.м. за 1 

месец; 
9.  за варовици, мергели, глинесто-песъчливи материали за добиване на цимент-  
0,30 лв. на куб.м. за 1 месец; 
10.  за камъни за добиване на: 
 а) павета-  0,40 лв. на куб.м. за 1 месец; 
 б) валяци, воденични камъни, точила, брусове-   1,40 лв. на куб.м. за 1 

месец; 
в) цокли, корнизи, стъпала и други от пясъчници, трохиди, мергели, 
мрамори и други от седиментни скали-   0,50 лв. на куб.м. за 1 месец; 
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г) цокли, корнизи, стъпала и други от гранити, сиенити, базалти, диорити, 
риолити, андезити и други от твърди еруптивни скали-  0,70 лв. на куб.м. за 
1 месец; 

 д) плочи за тротоари и покриви-  0,30 лв. на куб.м за 1 месец. 
Чл. 41. Таксите се заплащат: 
1.  ежемесечно - в случаите по чл. 31, т. 1; 

 2.  преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 31, т. 2. 
Чл.42. Таксите по чл. 33, т.1 се внасят в приход на общинския бюджет по 

местодобиването на кариерния материал до 15-о число на месеца, следващ месеца, през 
който е добит. 

 

Раздел VIІ 
Такси за технически услуги 

Чл.43. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от 
общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното 
устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните 
и извън селищните територии. 

Чл.44. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите 
лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл.45. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 
органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл.46. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 
1.  За издаване на скица за недвижим имот – 10,00 лв.; 
2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване   - 
20,00 лв.; 
3. Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ –  20,00 лв. 
4. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5,00 
лв.; 
5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и 
селищното устройство- 10,00 лв. ; 
6. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и 
документацията към тях и заверяване на екзекутивни документи -  20,00 лв.; 
7. За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на 
съществуващи сгради и помещения в тях, разглеждане и одобряване на идеен 
проект за РС, чл. 42 ал.2 от ЗУТ с доклад за оценка за съответствие –    такса  1,50 
на кв.м. РЗП + 20,00 лв. техническа услуга.; 
8. За изготвяне оценка за съответствието или отказ за изготвяне на оценка за 
съответствието от ЕСУТ –  4 , 5 0  на  кв .м .  РЗП  +  2 0 , 0 0  
лв . т е хнич е ска  у сл у г а . ; 
9. Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка -   20,00 лв./бр.; 
10. Одобряване или отказ за одобряване на инвестиционни проекти и узаконяване 
на строежи по § 184 от ЗУТ-   1,50 на кв. м. + 20,00 лева техническа услуга. 
11. Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за строежи, 
изградени до 07.04.87 г. - 100,00 лв./бр.; 
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12. Удостоверение за реално обособени части на сгради (чл.202 от ЗУТ) -   
20,00 лв./бр.; 
13   Удостоверение за завършеност на обекта в груб строеж, съгласно чл. 181, ал. 
2 от  ЗУТ - 20 лв./бр.; 
14. Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно 
заведение -  10,00 лв./бр.; 
15. Удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл. 178, ал. 2 от 
ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба 6) -   20,00 лв./бр. 
16. Становище на общинския експертен съвет -   20,00 лв бр.; 
17. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация -  300 лв./бр.; 
18. Съгласуване на ПУП и издаване на мотивирано предписание за изменение или 
изготвяне на подробен устройствен план.- 50,00 лв. 
19. Издаване на копия от изгубени строителни книжа -  5,00 лв./бр. 
20. Попълване приложение на данъчни декларации - 1,00 лв./бр.; 
21. Удостоверение за ВиК - 3,00 лв./бр.; 
22. Освидетелстване за премахване или ремонт на строежи, застрашени от 
самосрутване, негодни за понататъшно ползване или вредни в санитарно-
хигиенно отношение - такса 20,00 лева.; 
23. Одобряване на схема за поставяне на временни обекти и издаване на 
разрешение за поставянето им-    такса 2,00 лв на кв.м. РЗП + 20,00 лв 
техническа услуга.; 
24. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 
рекламно съоръжение /наредба за специално ползване на пътищата чл. 13 ал.1/ -  
такса 20,00 лв. 
25. Издаване на удостоверение за идентичност на имот - 10,00 
26.Издаване на удостоверение относно технически характеристики  на жилищни, 
нежилищни имоти и терени – 20,00 лв. 
27. Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън 
регулация и издаване на удостоверения за същите – 10,00 лв. 
28. Издаване на удостоверение за граници на апартамент, закупен от общината- 
10,00 лв. 
29. Издаване на справки относно собствеността и издаване на удостоверения на 
технически характеристики на жилищни, не жилищни имоти и терени и техните 
граници – 10,00 лв. 
30. Обработка на искания на фирми и физически лица за извършване на рекламна 
дейност – 20,00 лв. 
31. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на 
рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони /Наредба за 
специално ползване на пътищата, чл. 29 ал. 1/- 20,00 лв. 
32. Допускане на устройствена процедура по чл. 135 от ЗУТ и чл. 124 от ЗУТ- 
ПУП – 50,00 лв. 
33. Попълване и поправка на кадастрална основа / чл. 134 ал.2 от ЗУТ/ - 20,00 лв. 
34. Издаване на удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ –20,00 лв.  
35. Разглеждане и одобряване на проект за преработка към РС и издаване на 
заповед по чл. 154 от ЗУТ с доклад за оценка за съответствие или чрез Общински  
експертен съвет – 100,00 лв. 
36. Разглеждане и изготвяне на становище по проекти ПТКП и градоустройствени 
проекти – 20,00 лв. 
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37. Изготвяне на справка за предвижданията на ППЗОПОГПС, ОУП и ПРЗ в 
процедури – 20,00 лв. 
38. Съгласуване /одобряване на проекти на инженерната инфраструктура / - 1,00 
лв./  метър линеен. 
39. Процедури на градоустройствена разработка – 20,00 лв. 
40. Издаване на разрешение за строеж – 20,00 лв. 
41.Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
- 50,00 лв. 
42. Възстановяване на строителни книжа по чл. 145 ал. 5 от ЗУТ – 20,00 лв. 
43.Обработка на преписки за изменение на дворищна регулация при условията на 
Параграф 8 от ЗУТ –  30,00 лв. 
44. Удостоверение за идентичност на УПИ – 20,00 лв. 
45. Издаване на разрешение за строеж на ограда –  20,00 лв. 
46. Освидетелстване на строеж по чл. 192 от ЗУТ –  20,00 лв. 
47.Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горски фонд без 
промяна на предназначението – 50,00 лв. 
48. Издаване на удостоверение за възникнало сервитутно право / Наредба 16/24/  
20,00 лв. 
49. Издаване на удостоверение за заверено копие от протокол, заповед, 
кореспонденция и друга документация – 10,00 лв. 
Чл.47. (1) Срокът за извършване на технически услуги е 15 дни, ако не е 

определен в друг нормативен акт. 
(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на 
сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й 
размер. 
(3) За извършване на бърза услуга до три дни таксата се заплаща с 50 % 

увеличение, а за експресна –в рамките на работния ден – се заплаща в двоен размер. 

Раздел VIIІ 
Такси за административни услуги 

Чл.48. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните 
такси: 

1.  за издаване на удостоверение за наследници –   4,00 лв.; 
2.  за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена-  
  4,00 лв. ; 
3.  за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за 
смърт –   4,00 лв.; 
4.  за издаване на удостоверение за раждане- дубликат –   4,00 лв.; 
5.  за издаване на удостоверение за сключен граждански брак- дубликат –4,00 лв.; 
6.  за издаване на препис-извлечение от акт за смърт –4,00 лв.; 
7. за издаване на удостоверение за семейно положение – 4,00 лв.; 
8. за издаване на удостоверение за родствени връзки –  4,00 лв. 
9. за издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на 
граждански брак с чужденец в чужбина – 4,00 лв. 
10. за издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на 
граждански брак с чужденец в Република България – 4,00 лв 
11. за издаване на удостоверение за постоянен адрес / при вече регистриран ПА/ -  
4,00 лв. 
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12. за издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес – 4,00 лв. 
13. за издаване на заверка на удостоверение за постоянен адрес /при вече 
регистриран ПА/ -  4,00 лв. 
14. за издаване на удостоверение за настоящ адрес / при вече регистриран НА/ -  
 4,00 лв. 
15. за издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес – 4,00 лв. 
16. за издаване на заверка на удостоверение за настоящ адрес / при вече 
регистриран НА/ -   4,00 лв. 
17. за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина- легализация –
10,00 лв. 
18. заверка на покана- декларация  за частно посещение на чужденец в Република 
България- нотариална заверка-   3,00 лв. 
19. за издаване  на преписи или заверени копия от актове за гражданско 
състояние –4,00 лв. 
20. съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 
имат актове съставени в чужбина –30,00 лв. 
21. за издаване на удостоверение за вписване в картотечен регистър на 
населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без 
гражданство – 4,00 лв. 
22. приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско 
гражданство –10,00 лв. 
23. за издаване на удостоверение за вписване в картотечен регистър на чужденец 
с постоянно пребиваване  в Република България –  4,00 лв.  
24. Нотариална заверка на пълномощно и декларация -   3,00 лв. за І-ви подпис + 
1,00 лв. за всеки следващ; 
25. Покана- декларация за частно посещение на чужденец в Република България – 
16,00 лв. 
26. Молба за сключване на граждански брак-   през работни дни 40,00 лв.,  
почивни дни- 50,00 лв. 
27.  за всички други видове удостоверения по искане на граждани –  -  4,00 лв.; 
28.  за преписи от документи –  4,00 лв. на страница. 
29. За експресните услуги (в рамките на работния ден) за всички удостоверения,  

служебни бележки и други документи –  такса от 5,00 лева.; 
30. Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, 
актове и договори -  1,00 лв./стр.; 
31. Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка - 2,00 лв./бр.; 
32. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към 
общината -  2,00 лв./бр.; 
33. Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект - 10,00 лв./бр.; 
34. Приемане на документи за продажба на общински жилища –  10,00 лв./ бр. 
35. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти –  
10,00 лв. / бр. 
36. Издаване на удостоверение за платен наем от физически и юридически лица, 
наематели на общински нежилищни имоти – 5,00 лв./ бр. 
37. Издаване на дубликати и настанителни заповеди и удостоверения за платен 
наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни 
имоти –  10,00 лв./ бр. 
38. Издаване на дубликати от Договори за покупко-продажба на жилища –  
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10,00 лв./ бр. 
39. Издаване на дубликати от Актове за общинска собственост и други документи 
от архива на “Общинска собственост”- 10,00 лв./ бр. 
40. Издаване на настанителни заповеди –  10,00 лв./ бр. 
41. Справки по актови книги – 10,00 лв./ бр. 
42. Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост –
10,00 лв./ бр. 
43. Заверка на молби- декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън 
регулация – 20,00 лв./ бр. 
44.  Закупуване на тръжни книжа : 

• за приватизация      300,00 лв./пакет с ДДС; 
• за процедури по ЗОП    300,00 лв./пакет с ДДС;  
• за конкурс по ЗОП     300,00 лв./пакет с ДДС; 
• за процедури по НВМОП (Наредба за възлагане на малки обществени 

поръчки)      120,00 лв./пакет с ДДС; 
• такса за участие в търгове по ЗОС и Наредбата за управление и 

разпореждане с общинска собственост 120,00 лв. с ДДС;  
 

45. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други 
документи -  10,00 лв./бр.; 
46. Отм. с Решение № 92/07.12.2007 г. на Административен съд Хасково; 
47. Удостоверение, че даден имот не е общинска собственост в регулация-   
10,00 лв./бр.; 
48. Издаване на удостоверение за лиценз, регистрация на търговски обект –  
15,00 лв./бр. за 1 месец; 
49. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства - 10,00 лв.; 
50. Издаване на удостоверение за частна ветеринарно-медицинска практика –  
15,00 лв./бр.; 
51. Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за 
производство на ракия от граждани с техни материали - 25,00 лв.; 
52. Разглеждане на молба за сеч извън горския фонд - 12,00 лв.; 
53. Издаване на удостоверение за регистриране на тютюнопроизводители –  
4,00 лв.; 
54. Издаване на удостоверение за извоз на дървесина -  5,00 лв. 
55. Такси за маркиране на дървесина в лежащо състояние (извън горския фонд): 

а) едра дървесина –  1,50 лв. за куб.м.; 
б) средна дървесина - 1,50 лв. за куб.м.; 
в) дребна дървесина -   1,50 лв. за куб.м.; 
г) дърва пространствен кубичен метър – 2,00 лв./ простр. куб.м. 

 56. Издаване на удостоверение за данъчна оценка: 
  - обикновена поръчка (14 дни) – 5,00 лв.; 
  - бърза поръчка (3 дни) – 10,00 лв.; 
  - експресна поръчка (в рамките на работния ден) –  20,00 лв. 
 57. Издаване на дубликат на квитанция за платен данък – 2,00 лв. 

58. Отм. с Решение № 92/07.12.2007 г. на Административен съд Хасково; 
59. Отм. с Решение № 92/07.12.2007 г. на Административен съд Хасково; 
60. Попълване на декларация за патентен данък – 4,00 лв 
61. Издаване на удостоверение за декларирани данни: 
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                      - обикновена поръчка (7 дни) – 2,00 лв.; 
  - бърза поръчка (3 дни) –  3,00 лв.; 
  - експресна поръчка (в рамките на работния ден) –  4,00 лв. 
           62. Издаване на удостоверение за данък наследство : 
                      - обикновена поръчка (7 дни) –  2,00 лв.; 
  - бърза поръчка (3 дни) – 3,00 лв.; 

 - експресна поръчка (в рамките на работния ден) – 4,00 лв 
63. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства : 

                      - обикновена поръчка (7 дни) – 2,00 лв.; 
  - бърза поръчка (3 дни) – 3,00 лв.; 

 - експресна поръчка (в рамките на работния ден) – 4,00 лв 
64. Издаване на удостоверение заплатен данък върху недвижими имоти и такси за 

битови отпадъци : 
                      - обикновена поръчка (7 дни) – 2,00 лв.; 
  - бърза поръчка (3 дни) – 3,00 лв.; 

 - експресна поръчка (в рамките на работния ден) – 4,00 лв 
65. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации : 
   - обикновена поръчка : 

• имотна декларация –  5,00 лв. 
• декларация за патентен данък – 5,00 лв. 
• декларация МПС – 2,00 лв. 

   -бърза поръчка :  
• имотна декларация – 10,00 лв. 
• декларация за патентен данък – 10,00 лв. 
• декларация МПС – 5,00 лв. 

    -експресна поръчка : 
• имотна декларация – 20,00 лв. 
• декларация за патентен данък – 20,00 лв. 
• декларация МПС – 10,00 лв. 

 
Чл.49. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 

учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на: 
1. За жилищни имоти-  2,00 лв.; 
2. За не жилищни имоти- 5,00 лв. 
Чл.50. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък 

се заплаща такса в размер на -  5,00 лв. 
Чл.51 (1) За издаване на разрешения и за упражняване на дейности се заплащат 

такси в размери, определени от общинския съвет, при спазване на следните принципи: 
 1.  размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от 
общината за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията 
за извършване на дейността; 
 2.  при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината 
възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който 
дейността не се осъществява; 
 3.  при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на 
периода на извършването й. 

(2) Таксите по ал. 1 са: 
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 1.  Първоначална - за издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от 
Закона за тютюна и тютюневите изделия: 

1.1. В търговските обекти (хранителни магазини) –първоначална такса в 
размер 60,00 лв.; 

1.2. В складове на едро –първоначална такса в размер 220,00 лв.; 
  1.3. В заведения за хранене и развлечения според категорията: 

а) 3 звезди – първоначална такса в размер 260,00 лв.; 
б) 2 и 1 звезди –  първоначална такса в размер 110,00 лв.;  
в) заведения без категория –  първоначална такса в размер 60,00 лв.; 

2.  Годишна - за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните 
дейности: 

  2.1. Търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и 
тютюневите изделия: 

2.1.1. В търговските обекти (хранителни магазини) –              
годишна такса в размер 70,00 лв.; 

2.1.2. В складове на едро – годишна такса в размер 210,00 лв.; 
  2.1.3. В заведения за хранене и развлечения според категорията: 

а) 3 звезди – такса от 520,00 лв.;  
б) 2 и 1 звезди – такса  от 160,00 лв.;  
в) заведения без категория – такса от 60,00 лв. 
2.2. Складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти 

от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки – такса от 370,00 лв.; 
2.3. Търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 

напитки - такса от 80,00лв. 
2.4. Търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения: 
а) 3 звезди –  такса от 1020,00 лв.; 
б) 2 и 1 звезди – такса от 260,00 лв.  
в) заведения без категория –  такса от 60,00 лв.  

 
3.  Дневна - за временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, 

дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други 
подобни –   такса в размер на 50,00 лв. 

(3) За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността 
годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец 
до края на годината, включително месеца на издаването. 
 (4) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. 
Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на 
данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, 
декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на 
удостоверението. 
 Чл.52. Първоначалната такса по чл. 44, ал. 2, т. 1 се заплаща при предявяване на 
искането за издаване на разрешение, а годишната такса по ал. 2, т. 2 - до 31 януари. 

Раздел ІХ 
Такси за гробни места 

 
Чл.53. (1) За ползване на гробни места не се събират такси.  
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Раздел Х  

Такса за притежаване на куче 
 

Чл . 5 4  ( 1 )  З а  при т ежа в а н е  н а  ку ч е  с о б с т в е ни къ т  з а п л аща  
г о д ишна  т а к с а  в  о бщин а т а  н а  чи я т о  т е р и т о ри я  е  по с т о я нни я т  
му  а д р е с / с е д а л ище  /  
(2) Общински съвет определя  размера на такса за притежаване на куче на 10.00 

лева, платими ежегодно до 31 март на съответната година, или в едномесечен срок от 
датата на придобиване на кучето. 

(3) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона 
за ветеринарномедицинската дейност , а именно: 

     1. кучета на инвалиди; 

     2. служебни кучета в организациите на   бюджетна издръжка; 

     3. кучета, използвани за опитни цели; 

     4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 

     5. кастрирани кучета; 

     6. ловни кучета 

(4). Определя сроковете за регистрация -  В тримесечен срок от датата на 
придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му 
адрес (седалище). 

(5) Определя срока и размера на вноските за такса за притежаване на куче : 
1. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в 

едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 
31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 
една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, 
включително за месеца на придобиването. 

2. Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, 
свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
 
Чл.55.  За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани 

със закон, се определя цена с тази Наредба  или отделно решение на Общинския съвет 
за определен вид услуги. 

Чл.56 (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, 
направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички 



 

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 
територията на община Стамболово 

  

17
преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и 
съответен дял от: 

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и 
осигуровки; 

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително 
разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на 
сгради и оборудване; 

в/ разходи за управление и контрол; 
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, 

определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за 
оценка на влиянието върху околната среда; 

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от 
съществуващата система за отчетност. 

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от 

тях постъпват в бюджета на общината. 
Чл.57 (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

1. обикновена; 
2. бърза; 
3. експресна. 

(2) Сроковете за извършване на услугите са: 
1. обикновена – в рамките на 5 работни дни;  
2. бърза – в рамките на 3 работни дни;  
3. експресна – в рамките на един работен ден; 

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на 
необходимите документи по чл. 52 и заплащане на цената на съответния вид услуга. 

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 
(5) Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната–със 100 %  
Чл.58 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или 

предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината. 
Чл.59. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед 

на кмета на общината. 
Чл.60. При неспазване на сроковете по чл. 49, ал. 2 размерът на цената на 

услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече 
от 30 на сто от пълния й размер.  

Чл.61. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината 
възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото 
не се ползва. 

Чл.62. Цена за издаване на регистрационни табели за земеделска и горска 
техника в размер на 20.00 лева без ДДС. 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  

БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ  

 
Чл. 63.  За жилищни имоти: 
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1. Основна наемна цена на кв.м. полезна площ – 1,00 лв.; 
2. Пазарна наемна цена на кв.м. полезна площ – 2,00 лв.;; 
3. Да се предоставят  два апартамента от общинските жилища за ползване от 
общинските служители, за които да не се плаща наем. 
4. (Нова т. – Решение № 156 от 30.09.2005 г.) Общински съвет Стамболово 
одобрява такса в размер от 20,00 лв. за еднократно ползване на помещения от 
сгради – общинска собственост. 

 Чл.64. За имоти със стопанско, административно и друго предназначение – на 
квадратен метър, според категорията на населеното място: 
  1. Населени места I група – с. Стамболово

 1.1. магазини, бутици и заведения за хранене и развлечения 
• търговска площ – 4,00 лв.; 
• складова площ – 2,00 лв. 

 1.2. офиси и канцелария – 2,00 лв. 
 1.3. производствени сгради, ателиета за услуги, книжарници, аптеки и 

гаражи и др.- 2,00 лв. 
2. Населени места II група: с. Жълти бряг, Царева поляна, Долно Ботево и 

Тънково. 
 2.1. магазини, бутици и заведения за хранене и развлечения 

• търговска площ – 3,00 лв.; 
• складова площ – 1,60 лв. 

 2.2. офиси и канцелария – 2,00 лв. 
 2.3. производствени сгради, ателиета за услуги, книжарници, аптеки, гаражи 

и др. – 2,00 лв.  
3. Населени места III група – всички останали села в общината. 

 3.1. магазини, бутици, заведения за хранене и развлечения 
• търговска площ – 2,00 лв.; 
• складова площ – 1,00 лв. 
3.2. офиси и канцелария – 2,00 лв. 
3.3. производствени сгради, ателиета за услуги, книжарници, аптеки, гаражи 

и др. – 2,00 лв. 
 Чл.65. За нуждите на политическите партии – клубове и офиси: за всички села в 
общината – 1,00 лв на кв. метър. 
 Чл.66.  За общински парцели в регулация: за всички села в общината –2,00 лв на 
кв. метър. 
 Чл.67. За общински земи: за всички села в общината – 10,00 лв./дка.   

Чл.68. Наемната цена за  здравните служби, ползвани от стоматолози е – 0,50 лв 
кв.м. , от лекари- 10,00 лева за здравна служба. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
Местни данъци 

Раздел І 
Данък върху недвижимите имоти 
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Чл.69. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на 
населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, 
които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от 
Закона за устройство на територията. 

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от 
републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до 
ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, 
заети от водни обекти, държавна и общинска собственост. 

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на 
застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен. 

(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 
включително. 

Чл.70. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък 
недвижими имоти. 

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински 
поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот. 

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. 
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. 

Чл.71. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 
ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно 
на частите си. 

Чл.72.  (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща: 
1. в брой в касите на общината 
2.  по банков път – по банковата сметка на общината; 
3. с пощенски запис. 

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 
ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на 
останалите. 

 
Чл.73. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни 

вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и 
до 30 ноември на годината, за която е дължим. 

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 
на сто. 

Чл.74. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват 
или не. 

Чл.75. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, 
определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.76. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на 
общината, на територията на която се намира имотът. 
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Чл.77. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 
на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.*

Чл.78. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя 
по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в 
зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и 
овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. 

Чл.79. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е 
отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им 
оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право 
на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или 
данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а 
за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за 
местните данъци и такси. 

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци 
и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на 
поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за 
местните данъци и такси. 

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител 
на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи 
служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица. 

Чл.80. (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. 

 (2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се 
определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите 
на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и 
категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху 
новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. 

Чл.81. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто 
намаление. 

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 
до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.  

Чл.82. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена 
данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.83. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на 
данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение 
чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните 
данъци и такси.  

 
* При необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по групи 
населени места 
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Раздел ІІ 

Данък върху наследствата 

Чл.84. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по 
завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и 
имуществата в страната на чуждите граждани.  

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български 

граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната. 

Чл.85. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя 
движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му 
имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, 
освен ако със закон е предвидено друго. 

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на 
смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от 
наследодателя договор. 

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение 
по закон. 

Чл.86. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по 
завещание, както и от заветниците. 

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от 
наследниците по права линия без ограничения. 

Чл.87. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или 
техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по 
чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство 
на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по 
местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната. 

Чл.88. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се 
оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.89. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като 
за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството . 

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на 
заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.90. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както 
следва: 

1. за братя и сестри и техните деца – 1,4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.; 
 
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 10 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. 
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Чл.91. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в 

чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.92. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник 
поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Чл.93.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението. 

Раздел ІІІ 

Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин 

Чл.94. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както 
и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни 
средства, придобити по възмезден начин. 

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно 
придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване 
задължения. 

(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като 
нови. 

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по 
закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на 
имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по 
права линия и между съпрузи. 

Чл.95. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и 
такси. 

Чл.96. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към 
момента на прехвърлянето. 

Чл.97. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за 
местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 
имущество в размер на: 

а) 1,4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 
 
б) 10 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 
 
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 4 на сто върху 

оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с 
по-висока стойност. 

 
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, 

данъкът се начислява върху превишението. 

Чл.98. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за 
местните данъци и такси. 
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Чл.99. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия 

имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно 
задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия 
си адрес. 

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 
вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, 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. 

 

Раздел ІV 

Данък върху превозните средства 
 

Чл.100. С данък върху превозните средства се облагат: 
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в 

Република България; 
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; 

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на 

Република България за гражданските въздухоплавателни средства. 

Чл.101. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. 
Чл.102. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по 

постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 
двумесечен срок от придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните данъци и 
такси. 

Чл.103. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 
мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 
производство, както следва: 

1. до 37 kW включително –  0,34 лв. за 1 kW; 
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW; 
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW; 
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW; 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
 

 
Брой на годините от годината на производство, 

включително годината на производство 

  

Коефициент 

  

Над 14 години 

  

1 
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Над 5 до 14 години включително 

 
  

1,5 

  

До 5 години включително 

  

2,8 

  
 
 
 (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке – 10,00 лв. 
2. къмпинг ремарке – 20,00 лв. 
 (3) Данъкът за мотопеди е в размер 20,00 лв. а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб. см включително – 24,00 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително – 50,00 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително – 70,00 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително – 100,00 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително – 150,00 лв. 
6. над 750 куб. см – 200,00 лв. 
 (4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 
1. до 400 кг включително – 8,00 лв. 
2. над 400 кг – 12,00 лв. 
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –100.00 лв. 
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 200.00.лв. 
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална 

маса е в размер 20.00 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 
 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 

допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида 
на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както 
следва: 

 
Допустима 

максимална маса на 
състава от превозни 
средства, посочена в 
свидетелството за 
регистрация на 
влекача (в тона): 

Данък (в лева) 
Брой оси на 
седловия 

влекач/влекача 
за ремарке 

равна или 
повече от 

по-малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 
еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси

А) с две оси - 18 16.00 
 

56.00 
 

  
  

18 
  

20 
  

56.00 
 

128.00 
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20 
  

22 
  

128.00 
 

294.00 
 

  
  

22 
  

25 
  

380.00 
 

684.00 
 

  
  

25 
  

26 
  

684.00 
 

1200.00 
 

  
  

26 
  

28 
  

684.00 
 

1200.00 
 

  
  

28 
  

29 
  

662.00 
 

798.00 
 

 
 

29 
 

31 
 

798.00 
 

1310.00 
 

 
 31 33 1310.00 

 
1818.00 

 
 
 33 38 1818.00 

 
2762.00 

 
 
 38 - 2014.00 

 
2738.00 

 
Б) с три и 
повече оси 36 38 1280.00 

 
1776.00 

 

 38 40 1776.00 
 

2456.00 
 

 40 - 
2456.00 

 
 

3634.00 
 

  
 
(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и 

други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 
товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100.00 лв. 

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 
ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 
тона  е в размер 200.00.лв. 

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 
 
1. от 11 kW до 18 kW включително – 10.00 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително – 14.00 лв. 
3. над 37 kW – 20.00 лв. 
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 30.00 лв. 
(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 100.00 лв. 
 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се 

определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 
окачването, както следва: 
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Допустима 
максимална маса Данък (в лв.) 

Брой оси на 
моторното 

превозно средство равна или 
повече от 

по-
малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 
еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси

А) с две оси 12 13 60.00 
 

122.00 
 

 13 14 122.00 
 

336.00 
 

 14 15 336.00 
 

474.00 
 

 
 15 - 474.00 

 
1072.00 

 

Б) с три оси 15 17 122.00 
 

212.00 
 

 17 19 212.00 
 

434.00 
 

 19 21 434.00 
 

564.00 
 

 21 23 564,00 
 

868,00 
 

 23 - 868,00 
 

1350,00 
 

В) с четири оси 23 25 564,00 
 

572,00 
 

 25 27 572,00 
 

892,00 
 

 27 29 892,00 
 

1416,00 
 

 29 - 1416,00 
 

2100,00 
 

 
 
Чл.104. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва: 

1. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 1,00  лв.за тон 
максимална товароносимост. 

Чл.105. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за 
местните данъци и такси. 
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Чл.106. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., 

снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто 
намаление. 

(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите 
влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", 
"Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление. 

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 
автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които 
се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, 
определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че 
не се използват за други цели. 

Чл.107. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 
март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата 
година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто. 

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през 

текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването 

им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния 

данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, 

съответно на регистрацията им за движение. 

Чл.108. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния 
адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е 
подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - в 
приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. 

 
 

Раздел V 
Патентен данък 

Чл.109. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва 
дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните 
данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от 
тези дейности, при условие че: 

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с 

изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от 
същия закон. 

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, 
и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 
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Чл.110. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо 

лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което 
извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 
000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага 
чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се 
облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 
50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, 
лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица. 

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до 
края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали 
обстоятелствата по ал.1 и 2. 

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада 
от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица. 

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на 
патентния данък, за което не се заплаща такса. 

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по 
Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година. 

Чл.111. За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно 
Приложение № 1 от тази наредба. 

Чл.112. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности 
поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните 
данъци и такси. 

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, 
дължат данък за всеки обект поотделно.  

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на 
годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя 
пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително 
тримесечието на започване или прекратяване на дейността. 

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, 
посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните 
данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с 
определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за 
тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен 
съобразно промените в обстоятелствата. 

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на 
приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през 
течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния 
данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, 
определен съобразно промените в обстоятелствата. 
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(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава 

втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на 
закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

Чл.113. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен 
данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто 
намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, 
ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността 
лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година; 

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 
личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от 
посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за 
местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за 
съответната дейност; 

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери 
и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на 
приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, 
заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако 
извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година; 

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на 
Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на 
приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, 
заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; 
намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от 
удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната 
регионална занаятчийска камара. 

(2) 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. 

Чл.114. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават 
данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на 
дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди 
започването на дейността. 

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната 
декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, 
определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. 

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, 
свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното 
обстоятелство. 

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на 
обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се 
подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали 
обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2. 
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Чл.115. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на 

територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато 
патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в 
общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на 
едноличния търговец. 

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава 
чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, 
където е постоянният адрес на пълномощника. 

Чл.116. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 
1. за първото тримесечие - до 31 януари; 
2. за второто тримесечие - до 30 април; 
3. за третото тримесечие - до 31 юли; 
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. 
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, 

дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на 
подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок 
от изтичане на срока за подаване на декларацията. 

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се 
намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не 
се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, 
където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. 
В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния 
адрес на пълномощника, съответно в Столична община. 

Чл.117. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 
Приложение № 2. 

ГЛАВА ШЕСТА  
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 Чл.118.  Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от 
определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от 
кмета на общината. 
 Чл.119. При неспазване на разпоредбите на настоящата наредба се налагат 
наказания по чл.чл. 123 – 127 от Закона за местните данъци и такси. 
 Чл.120. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 
1. "Предприятия" са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.  
2. "Основно жилище" е имотът, който служи за задоволяване на жилищните 

нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част 
от годината. 
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3. "Семейство" са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, 

които не са в брак. 
4. "Земеделски производители" са физически или юридически лица, които 

произвеждат земеделска продукция за реализация на пазара. 
5. "Пазарна стойност" е цената без начислените данъци и такси, която би била 

платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, 
които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или 
намалението. 

6. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните 
разпоредби на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс . 

7. "Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност 
на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други 
обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, 
занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато 
нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав 
няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло 
не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при 
товаренето им. 

9. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени 
места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за 
разделно събиране. 

10. "Редовни автобусни линии" са превозите, които се извършват по определен 
маршрут и разписание. 

11. "Личен доход" са всички доходи на лицата с изключение на: 
а) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност над 90 на 

сто с определена чужда помощ; 
б) сумите, които лицата, настанени в домове за социални грижи, получават като 

възнаграждение в трудовотерапевтичен процес; 
в) помощите, определени с акт на Министерския съвет; 
г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на 

заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване; 
д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на 

Министерския съвет. 
12. "Прилежащ терен" по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор 

(определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В 
случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената 
площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота. 

13. "Пълните разходи" включват всички разходи на общината по предоставяне на 
услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на 
персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по 
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събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на 
таксата, определени конкретно от общинския съвет. 

14. "Основа" за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен 
показател в стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или 
промилът на пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който 
таксата се определя на единица (например лв./1 човек, лв./куб. м изразходвана вода и 
други). 

15. "Отчетна стойност" е стойността при счетоводното завеждане на актива или 
обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след 
първоначалното му счетоводно завеждане. 

16. "Унищожени превозни средства" са превозните средства, приети за 
разкомплектоване и съхраняване на определени за това места, и превозните средства, 
неподлежащи на възстановяване. 

17. "Застрахователна стойност" на превозно средство е пазарната цена, срещу 
която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и 
качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната 
стойност на вещта. 

18. "Оценката по счетоводни данни" по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между 
балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на 
предприятието. 

19. "Поземлени имоти" са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните 
разпоредби на Закона за устройство на територията . 

20. "Моторни превозни средства, внесени като нови" по смисъла на чл. 44, ал. 3 от 
закона са моторните превозни средства, за които едновременно са налице следните 
условия: 

а) изтекли са не повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация 
(включително в чужбина); 

б) изминали са не повече от 6000 км. 
21. "Оборот" за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички 

реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други 
продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност 
и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък 
върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по 
Закона за акцизите и данъчните складове.  

22. "Обект" за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение 
и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по 
приложение № 4, в т. ч.: 

а) средствата за подслон и местата за настаняване; 
б) заведенията за хранене и развлечения; 
в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна; 
г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те 

служат и за други цели, или са част от недвижим имот. 
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23. "Работно място" е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване 

на определен вид дейност или услуга от едно лице. 
24. "Развлекателни игрални автомати" са игрални автомати без печалба, 

предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се 
получава определено време за ползване или за игра на автомата. 

25. „Средства за подслон" и "места за настаняване" са съответните туристически 
обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма.  

26. "Нетна търговска площ" е площта в съответния търговски обект, в т. ч. 
щандовете, която е достъпна за купувачите. 

27. "Заведения за хранене и развлечения" са съответните туристически обекти по 
чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за туризма.  

28. "Бюфет, павилион, каравана" са питейни заведения, предлагащи ограничен 
асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни 
изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни 
напитки. 

29. "Съоръжение" във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки 
отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, 
гладачна преса, сушилна машина и други). 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. За 2008 г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 
2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се 
прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък 
– размерите, които са били в сила за 2007 г.  

§ 3. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет 
данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните данъци 
и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери 
за съответните данъци, предвидени в закона. 

§ 4. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, 
съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 
март до 30 юни.  

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 
5 на сто. 

§ 5. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по 
чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г. 

§ 6. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) 
се внасят в срок до 30 април 2008 г. 

(4) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто. 
§ 7.  Настоящата наредба се приема на основание чл. 1 ал. 2 и  чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси с Решение № 27 от 25.01.2008 г. на Общински съвет 
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Стамболово, и отменя Наредба № 7 от 13.03.2003 г. за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Стамболово,  приета с Решение № 148 от 13.03.2003 г., изм. и доп. с Решение № 15 от 
19.12.2003 г., изм. и доп. с Решение № 23 и Решение № 24 от 23.01.2004 г.,  доп. с 
Решение № 69 от 10.09.2004 г., доп. с Решение № 79 от 04.10.2004 г., доп. с Решение № 
117 от 29.04.2005 г., изм. и доп. с Решение № 156 от 30.09.2005 г.; изм. и доп с Решение 
№ 204 от 31.03.2006 г.; изм и доп. с Решение № 206 от 12.05.2006 г.; изм и доп. с 
Решение № 283. от 26.01.2007 г.; изм. с Решение № 301 от 28.02.2007 г.; изм и доп. с 
Решение № 314 от 13.04.2007 г. 

§ 8. Тази наредба влиза в сила от 01.01. 2008 година и се разгласява чрез 
публикуване в местен вестник и на Интернет страницата на община Стамболово: 
www.stambolovo.org. 

§ 9. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява 
от кмета на общината или определени от него лица. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СТАМБОЛОВО:............................................ 

(МАДЖИД МАНДАДЖЪ) 
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Приложение № 1 към чл.110. 
 

Зона Населени места/улици 

І-ва 
с. Стамболово, с. Гледка, с. Жълти 

бряг 
 

ІІ-ра 

С. Царева поляна, с. Кралево, с. 
Голям извор, с. Малък извор, с. 
Тънково, с. Долно Ботево, с. 

Лясковец, с. Зимовина, с. Поповец, 
с. Силен, с. Маджари, с. Пчелари, 
с. Рабово, с. Бял кладенец, с. 

Светослав, с. Долно черковище 
 

ІІІ-та 

с. Балкан, с. Воденци, с. 
Войводенец, с. Голобрадово, с. 

Долно поле, Кладенец, Пътниково 
 

 

 

 
приложение № 2 към чл. 116. 

 
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 
 

Патентни дейности 
 

І зона 
 

ІІ зона 
 

ІІІ зона 
1. Средства за подслон и места за настаняване с 
не повече от 20 стаи- данъкът се определя за стая 
според местонахождението на обекта : 
   1 и 2 звезди 
 

 
 
 
150,00 

 

 
 
 
100,00 

 
 
 
70,00 

2. Заведения за хранене и развлечения- данъкът 
се определя за място за консумация, 
включително на открити площи, или за обект, 
според местонахождението на обекта : 
      а) ресторанти : 
          1 и-2 звезди 
 
          3 звезди 
 

 
 
 
 
 
7,00 
 
10,00 

 
 
 
 
 
6,00 
 
8,00 

 
 
 
 
 
5,00 
 
6,00 
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     б) заведения за бързо обслужване 
         1-2 звезди 
        
         3 звезди 
 

 
4,00 
 
8,00 

 
2,00 
 
5,00 

 
2,00 
 
4,00 

     в) питейни заведения, с изключение на 
посочените в буква “е” 
         1—2 звезди 
 
         3 звезди 
 

 
 
4,00 
 
8,00 

 
 
2,00 
 
5,00 

 
 
2,00 
 
4,00 

     г) кафе-сладкарници 
        1—2 звезди 
 
        3 звезди 
 

 
4,00 
 
8,00 

 
2,00 
 
5,00 

 
2,00 
 
4,00 

     д) барове: 
      —    дневни: 
       2 звезди 
 
       3 звезди 
      —    нощни: 
 
       2 звезди 
 
       3 звезди 
 

 
 
10,00 
 
30,00 
 
 
20,00 
 
50,00 

 
 
7,00 
 
20,00 
 
 
15,00 
 
40,00 

 
 
5,00 
 
10,00 
 
 
10,00 
 
30,00 

  е) бюфети, каравани и павилиони — за обект 
 

300,00 250.00 200.00 
 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна 
търговска площ на обекта — данъкът се определя 
за 1 кв. м нетна търговска площ според 
местонахождението на обекта: 

 

 
5,00 

 
3,00 

 
3,00 

4. Платени паркинги — данъкът се определя за 1 
брой място за паркиране според 
местонахождението на обекта. Лева за брой място 

 
 
70,00 

 
 
60,00 

 
 
50,00 

5. Дърводелски услуги- данъкът се определя 
според местонахождението на обекта 

 
300,00 

 
250,00 

 
200,00 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни 
услуги- данъкът се определя според 
местонахождението на обекта 
 

 
 
500,00 

 
 
450,00 

 
 
400,00 

     7. Търговия, изработка и услуги за изделия от 
благородни метали — данъкът се определя 
според местонахождението на обекта:  
                      

 
1500,00 

 
1300,00 

 
1100,00 
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8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се 
определя според местонахождението на обекта. 
 

 
50,00 

 
45,00 

 
40,00 

9. Металообработващи услуги—данъкът се 
определя според местонахождението на обекта.  
 

 
400,00 

 
350,00 

 
300,00 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, 
ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се 
определя за работно място според 
местонахождението на обекта 
 

 
150,00 

 
100,00 

 
50,00 

11. Машинописни и/или копирни услуги — 
данъкът се определя на брой устройство според 
местонахождението на обекта. 
 

 
200,00 

 
190,00 

 
180,00 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки 
— данъкът се определя за работно място според 
местонахождението на обекта 
 

 
300,00 

 
250,00 

 
200,00 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя  за 
работно място според местонахождението на 
обекта. 
 

 
80,00 

 
70,00 

 
60,00 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя 
според местонахождението на обекта. 
 

 
80,00 

 
70,00 

 
60,00 

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя 
според местонахождението на обекта. 
 

 
200,00 

 
190,00 

 
180,00 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране 
на гуми — данъкът се определя  според 
местонахождението на обекта:  
 

 
400,00 

 
300,00 

 
200,00 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, 
автобояджийски и други услуги по техническото 
обслужване и ремонта на моторни превозни 
средства — данъкът се определя според 
местонахождението на обекта. 
 
18. Ремонт на електро- и водопроводни 
инсталации — данъкът се определя  според 
местонахождението на обекта. 
 

 
 
400.00 
 
 
 
 
250.00 

 
 
350.00 
 
 
 
 
200.00 

 
 
300.00 
 
 
 
 
150.00 

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя . 
според местонахождението на обекта: 
 

300.00 250.00 200.00 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, 
уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт 
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на музикални инструменти — данъкът се 
определя според местонахождението на обекта. 
 

300.00 200.00 
 

100.00 

21.Отдаване на видеокасети под наем – данъкът се 
определя според местонахождението на обекта: 

300,00 300,00 300,00 

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се 
определя според местонахождението на обекта 
 

 
3000.00 

 
3000.00 

 
3000.00 
 

23. Масажистки и масажисти — данъкът се 
определя според местонахождението на обекта. 
 

 
500.00 

 
500.00 

 
500.00 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 
— данъкът се определя според 
местонахождението на обекта. 
 

 
2000,00 

 
2000,00 

 
2000,00 

25. Фотографски услуги — данъкът се определя 
според местонахождението на обекта   
 

 
200,00 

 
200,00 

 
200,00 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, 
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти 
— данъкът се определя според 
местонахождението на обекта. 
 

 
 
300,00 

 
 
200,00 

 
 
200,00 

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът 
се определя според местонахождението на обекта. 
 

 
150,00 

 
150,00 

 
150,00 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка 
на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни 
машини — данъкът се определя според 
местонахождението на обекта. 
 

 
 
80,00 

 
 
70,00 

 
 
60,00 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на 
запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни 
услуги — данъкът се определя според 
местонахождението на обекта. 
 

 
 
70,00 

 
 
60,00 

 
 
50,00 

30. Заложни къщи  
 

 
3000,00 

 
3000,00 

 
3000,00 

31. Продажба на вестници, списания, българска и 
преводна литература — данъкът се определя 
според местонахождението на обекта. 
 

 
30,00 

 
30,00 

 
30,00 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга 
електронна офис техника (копирни апарати, факс 
апарати, принтери и други) — данъкът се 
определя според местонахождението на обекта. 
 

 
 
300,00 

 
 
300,00 

 
 
300,00 

33. Игри с развлекателен или спортен характер —    
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данъкът се определя за брой съоръжения според 
местонахождението на обекта, както следва: 
а) За развлекателни игрални автомати и други 
игри, функциониращи с монета или жетон, 
размера на данъка за брой съоръжение е : 
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на 
стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, 
бридж, табла, размера на данъка за брой 
съоръжение е : 
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за 
игрален коридор и билярд — данъкът за маса е в 
размер на : 
 

 
 
 
150,00 
 
 
 
15,00 
 
 
 
70,00 

 
 
 
130,00 
 
 
 
10,00 
 
 
 
60,00 

 
 
 
100,00 
 
 
 
8,00 
 
 
 
50,00 

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се 
определя според местонахождението на обекта, 
както следва: 

за 1 кв.м.    
и за един фитнес уред          -   

 

 
 
 
3,00 
400,00 

 
 
 
2,00 
350,00 

 
 
 
1,50 
300,00 

35. Химическо чистене, пране и гладене — 
данъкът се определя на брой съоръжения според 
местонахождението на обекта: 
 

 
150,00 

 
150,00 

 
150,00 

36. Мелничарски услуги: 
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя  
на линеен сантиметър от дължината на млевната 
линия. 
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът 
се определя в размер на:  
 

 
 
18,00 
 
 
600,00 

 
 
18,00 
 
 
600,00 

 
 
18,00 
 
 
600,00 

37. Услуги с атрактивен характер: 
а) корабчета 
б) лодки 
в) яхти 
г) джетове 
д) влакчета 
е) файтони 
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни 
колела, включително надуваеми, водни 
увеселения 
з) зимни ски (включително ски-екипировка), 
зимни кънки, сноубордове, шейни 
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се 
колички, велосипеди и рикши 
к) детски колички и моторчета 
л) стрелбища 
 

 
750,00 
450,00 
900,00 
900,00 
 30,00 
 75,00 
 
150,00 
 
 
150,00 
 
150,00 
200,00 
400,00 
 
 

 
750,00 
450,00 
900,00 
900,00 
 30,00 
 75,00 
 
150,00 
 
 
150,00 
 
150,00 
200,00 
400,00 
 

 
750,00 
450,00 
900,00 
900,00 
 30,00 
 75,00 
 
150,00 
 
 
150,00 
 
150,00 
200,00 
400,00 
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38. Обучение на водачи на моторни превозни 
средства — данъкът се определя за брой моторно 
превозно средство в следните размери: 
а) мотопеди, мотоциклети 
б) други МПС 
 

 
 
 
200,00 
400,00 

 
 
 
200,00 
400,00 

 
 
 
200,00 
400,00 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни 
средства — данъкът се определя за брой моторно 
превозно средство.  
 

 
2000,00 

 
2000,00 

 
2000,00 

40. Услуги със земеделска и горска техника—
данъкът се определя за брой техника, както 
следва: 
а) комбайн – за 1 бр. 
 
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни 
шасита и други самоходни       и самодвижещи се 
машини – за 1 бр. 
 
в) прикачни, навесни и стационарни машини  - за 
1 бр. 
 

 
 
 
330,00 
 
 
110,00 
 
 
11,00 

 
 
 
330,00 
 
 
110,00 
 
 
11,00 

 
 
 
330,00 
 
 
110,00 
 
 
11,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


