
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 22 

По протокол № 4 от 28.02.2020г. 

 

Относно: Приемане на изменение на Наредба за определяне размера на местни данъци на 

територията на  Община Никола Козлево. 

 На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА  и чл.18б ал.2 от Закона за нормативните актове, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Общински съвет – Никола Козлево приема следните изменения в Наредба за 

определяне размера на местни данъци на територията на  Община Никола Козлево како 

следва: 

1.1. Чл. 11, ал. 1 се изменя както следва: 

Било: Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 

която е дължим. 

           Чл. 11 (2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка от 5 на сто. 

Става: Чл. 11. (1)  Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 

дължим. 

            Чл. 11. (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто.  

1.2. Чл. 17, ал. 1 се изменя както следва: 

Било: Чл.17. (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.  

 Става: Чл. 17. (1)  Данъчната оценка на недвижимите имоти на 

предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка 

съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка 

съгласно приложение № 2. 

1.3. Чл. 32, ал. 4 се изменя както следва: 

Било: Чл. 32. (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени 

в страната като нови. 

Става: Чл. 32. (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 

придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната. 

1.4. Чл. 40, ал. 1 се изменя както следва: 

 Било: Чл. 40.  (1) 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. За превозните средства, които не са регистрирани за 

движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 

регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство 

декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. 

 Става: Чл. 40. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 

поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно 

задълженото лице. 
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Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по изречение 

първо, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. 

За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, 

двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. 

При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока 

по чл. 32 от ЗМДТ, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител 

на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство 

въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. 

 1.5. Чл. 49, ал.1, т. 2 и т. 4 се изменя както следва: 

Било: Чл. 49.(1)  Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с 

патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

т.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 VІ от Закона за 

местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за 

която определеният данък е с най-висок размер, за извършване на повече от три 

дейности облекчението не се прилага.“ 

Става: Чл. 49.(1)  Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с 

патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

т.2 „физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват 

с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 

посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази 

дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече 

от три дейности облекчението не се прилага;“ 

Било:  т.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.“ 

Става: т.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 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за 

съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към 

декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в 

регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.“ 

1.6. Чл. 61, ал.2 се изменя както следва: 
Било: Чл. 61.(2)  Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от 

платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по 

следната формула: 

 

 НВДТПП = ПГДТПП х БМ , където 

    12 

 НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за текущата година; 

 ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

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

прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.  

Става: Чл. 61.(2)  Когато действието на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от 

платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната 

формула:   



 НВДТПП = ПДТПП х ОМ ,   където 

                     БМ               

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 

който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 

платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

2. Създава нов § 21 със следния текст „Настоящата Наредба е изменена  с 

Решение № 22 по Протокол № 4 от  28.02.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево 

и влиза в сила от датата на влизане в сила на Решението“. 

 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 28.02.2020г. Протокол № 4, т.13 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 


