
       Приложение 1 

      към Решение № 272, взето с поименно гласуване 

      с протокол № 46 от заседание на ОбС – Сопот, 

      проведено на 26.02.2015 г. 

 

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на 

местните данъци в Община Сопот 

 

§1. Създава се чл. 5а: 

„Чл. 5а. (1) Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за: 

1. Идентификационните данни за задължените лица по Закона за местните данъци и 

такси; 

2. Обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им 

стойности; 

3. Правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. Данъчните облекчения и освобождавания по Закона за местните данъци и такси; 

5. Размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 

6. Мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по Закона за местните данъци и 

такси; 

7. Други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните 

данъци и такси. 

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със 

заповед на министъра на финансите. 

(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на 

финансите и Националното сдружение на общините в Република България.” 

§2. В чл.7 

а) досегашният текст става ал. 1; 

б) създава се ал. 2: 

„(2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.” 

§3. В чл. 20, ал. 1 накрая се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на същата 

година”. 

§4. В чл. 24: 

а) в ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 

31 октомври”; 

б) в ал. 2 думите „от 1 март” се заличават.  

§5. В чл. 43, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото 

прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на 

преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са посочени 

като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за 

освобождаване несъбрания данък става дължим.” 

§6. В чл. 44 се създава ал. 4: 

„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по  чл. 39, ал. 5 и 6 и чл. 43, ал. 1, т. 5, 

6,8 и 9 , както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност.” 

§7. В чл. 47: 

а) създават се нови ал. 1, 2 и 3: 

„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинска администрация въз 

основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството 



на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общината: 

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци 

и такси на общината за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, 

поддържан от Министерството на вътрешните работи, или 

2. ежемесечно – на електронен носител. 

(3) Алинея 1 не се прилага, когато: 

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен 

адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното 

облекчение по чл. 52, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на 

превозното средство.”; 

б) досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така: 

„(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 

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 с срока по чл. 28.”; 

в) досегашната ал. 2 става ал. 5; 

г)досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така: 

„(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от 

данък или за ползването на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с 

подаване на нова данъчна декларация.”; 

д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 7,8 и 9; 

е) досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така: 

„(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 39, 

собственикът представя документ за платения данък при придобиванена декларираното 

превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност- 

документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.”; 

ж) досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 4”; 

з) създава се ал. 12: 

„(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 

определяне размера на данъка, дължимия данък се определя от служител на общинска 

администрация и се съобщава на лицето.” 

§8. В чл. 51, ал. 4 накрая се добавя „мотоциклети и мотопеди”. 

§9. В чл. 53, ал. 1 думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с 

„31 октомври”. 

§10. В чл. 54 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 5”. 

§ 11. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 22 с текст: 

„§ 22. Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на 

местните данъци в Община Сопот е приета от Общински съвет - Община Сопот с решение № 

272,  взето с поименно гласуване с протокол № 46 от заседанието на съвета, проведено на 

26.02.2015 г. и влиза в сила от 1 януари 2015 г.” 

 
 


