
 
МОТИВИ 

 
 

Към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Септември 

(Съгласно чл.26, ал. 2, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове) 
 
 
1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на 
подзаконовия нормативен акт: 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Септември е приета от Общински съвет – Септември.  
В изпълнение на чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с 
допълненията в Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), обнародвани в Държавен 
вестник бр. 32/22.04.2016г. и влизащи в сила от 01.01.2017г. е наложително да се направи 
актуализация на настоящата Наредба, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на 
нормативните изисквания. 
Тези промени се налагат от обнародвания в ДВ бр.32/22.04.2016г., § 3 от Закон за 
допълнение на Закон за местните данъци и такси. 
Тази необходимост се предоставя съгласно ЗМДТ и не е включена в текстовете на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Септември.  
Фактическите основания за предложените допълнения и изменения са привеждането на 
нормативната база, на Община Септември в съответствие Закон за местните данъци и 
такси и текстовете на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Септември.  
Предвид на гореизложеното смятам, че промяната на Наредбата е наложителна. 
 
2. Цели които се поставят: 
Целите ми като вносител на този проект са: 
- актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Септември и нейното синхронизиране с настъпилите промени в Закон за местните 
данъци и такси; 
- възможност за определяне и събиране на данък върху таксиметров превоз на пътници по 
Закона за местните данъци и такси.  
- увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнението на общинския 
бюджет и общинския план за развитие. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Проектът за изменение Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Септември не изисква нови финансови или други средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са: 
- разширяване на кръга и обхвата на данъкоплатците, подлежащи на облагане с данък 
върху таксиметров превоз на пътници, и вменяване на нови задължения на общинска 
администрация. 
- повишаване на приходите в бюджета на Общината. 



 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за 
прилагане на отделни разпоредби на ДОПК, поради което, съответствието й с правото на 
Европейския съюз е предопределено от съответствието на посочения Закон с правото на 
Европейския съюз. 
 
В 14 дневен срок от публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Септември на 
интернет страницата на община Септември заинтересованите лица могат да 
представят своите предложения и становища на е-mail: municipality@septemvri.org  
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
МАРИН РАЧЕВ 
Кмет на община Септември 

 
 
 
Изготвил: 
Й.Иванов - Началник отдел МПСК 
 
Съгласувал: 
Правен сътрудник - Ели Лазарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 
В чл. 2,  се правят следните изменения и допълнения: 
Създава се нова алинея 8 
„(8) (нова с решение №……г., Протокол №…) Данък върху таксиметров превоз на 
пътници.” 
Създава се нова алинея 9 
„(9) (нова с решение №……г., Протокол №…) Други местни данъци определени със 
закон.” 
В Глава втора местни данъци се създава нов раздел  
РАЗДЕЛ VІІ  
(в сила от 01.01.2017г.) 
ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА  ПЪТНИЦИ 

 
Създава се нов чл.60 (нов с решение №……г., Протокол №…) 
ал.1 (в сила от 01.01.2017г.) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат 
с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име 
дейност по таксиметров превоз на пътници. 
ал.2 (в сила от 01.01.2017г.)  За всички останали дейности данъчно задължените лица се 
облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, 
раздел VI от Закона за местните данъци и такси.  
ал.3 (в сила от 01.01.2017г.) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, 
притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на 
таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на общината по Закона за 
автомобилните превози. 

 
Създава се нов чл.61 (нов с решение №……г., Протокол №…)  
ал.1 (в сила от 01.01.2017г.) Годишен данък върху таксиметров превоз на пътници на 
територията на Община Септември в размер на 300лв.  
ал.2 (в сила от 01.01.2017г.) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се 
дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено 
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 
ал.3 (в сила от 01.01.2017г.)  Когато общинският съвет не е определил размера на данъка 
върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал.1, данъкът се 
събира на базата на действащия размер за предходната година. 
 
Създава се нов чл.62 (нов с решение №……г., Протокол №…) 
ал.1 (в сила от 01.01.2017г.)  Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 
от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна 
декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, на основание чл.61х от 
Закона за местните данъци и такси. 
ал.2 (в сила от 01.01.2017г.) В декларацията по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, 
свързани с определянето на данъка.  



ал.3 (в сила от 01.01.2017г.) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за 
всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-
дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.  
ал.4 (в сила от 01.01.2017г.) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец 
данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от 
датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община. 
 
Създава се нов чл.63 (нов с решение №……г., Протокол №…) 
чл.63 (в сила от 01.01.2017г.) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници 
постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение 
за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 
Създава се нов чл.64 (нов с решение №……г., Протокол №…) 
чл.64 (в сила от 01.01.2017г.)   
(1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през 
течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната 
формула: 

 
 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 
 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.61, ал.1 
от настоящата наредба; 
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 
бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 
текущата година; 
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 
година; 
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 
 
Създава се нов чл.65 (нов с решение №……г., Протокол №…) 
чл.65 (в сила от 01.01.2017г.)  Данъкът по чл.61 от настоящата наредба, се внася преди 
получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози. 

 
Създава се нов чл.66 (нов с решение №……г., Протокол №…) 
чл.66 (в сила от 1.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл.64, ал.2 от 



настоящата наредба, съгласно чл.61ч, ал.2 от Закона за местните данъци и такси се 
извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно -
осигурителния процесуален кодекс. 
 
В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 22: 
“§ 22. (нов, с решение №……г., Протокол №…) Промените в наредбата влизат в сила ( от 
01.01.2017г.) с  Решение № … от …….г. , взето с Протокол №…… на ОБС гр.Септември. 
 

 


