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ДО 

Г-ЖА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НАОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

  
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч.  

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предложения проект за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. 

за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч е свързан 

с приетите промени в Закона за местните данъци и такси и прецизиране на 

съществуващи текстове.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, предлагам  Общински съвет – Годеч да вземе следното 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ: 

 

Общински съвет – Годеч прави изменения и допълнения на Наредба №1 от 

14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Годеч, както следва: 

 

§ 1. В глава първа „Общи положения”: 

В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

Създават се нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание: 

,,(3)  Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 

от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни 

приходи в съответната община – на териториален директор на Националната агенция за 

приходите.” 

,,(4) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 

100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от 

датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е 

общинският съвет. 

 

§ 2. В раздел I - „Данък върху недвижимите имоти”: 

В чл. 10 се правят следните допълнения и изменения: 

1. В. т. 1 след думата ,,брой” се добавя ,,или чрез ПОС- устройство”  

2. Създава се нова т. 4 със следния текст: ,,Чрез Изипей АД.” 

В чл. 17, ал. 4 се изменя така: 

,,(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка 

се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни 

данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. 

Определянето се извършва по реда на Данъчно -  осигурителния процесуален кодекс.” 

В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения: 

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: 

 ,,(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са 

собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право 

на ползване.” 



 

В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 

Алинея 7 се изменя така: 

,,(7) Подадената декларация от един съсобственик съответно ползвател, ползва 

останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един 

възложител ползват останалите възложители.” 

Създава се нов чл. 20а с алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 както следва: 

,,(1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на 

месеца, следващ месеца, през който са завършени”. 

,,(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено 

вещно право на ползване приобретателят дължи данъка  от началото на месеца, 

следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, 

освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.” 

,,(3) Завършването на сграда или част от нея се установява с удостоверение за 

въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за 

устройството на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал.3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър.” 

,,(4) Органите издаващи документите по ал.3, предоставят служебно по един екземпляр 

от тях на звено Местни данъци и такси към Община Годеч в едноседмичен срок от 

издаването им.” 

,,(5) Данъкът по ал.1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването 

на сградата в груб строеж, съответно в едногодишен срок от съставяне на констативен 

акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройството на територията, сградата не е въведена в 

експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.” 

,,(6) Лицето упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за 

строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по 

чл. 176, ал. 1 от Закона за устройството на територията на звено Местни данъци и такси 

към Община Годеч в едноседмичен срок от съставянето му.” 

,,(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от 

Закона за устройството на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с 

констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно 

задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7–дневен срок от 

уведомяването.” 

Създава се нов чл. 20б с ал.1 и ал.2, както следва: 



 

 (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на 

недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица 

уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 

14 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

 (2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно 

възниква, от начало на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.” 

Създава се нов чл. 20в както следва: 

,,Данъкът се определя от служител на общинската администрация по 

местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице 

или на негов законен представител.”  

 

§ 3. В раздел II- „Данък върху наследствата”: 

В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 

Текста на чл. 25 става ал. 1 и се създават алинеи 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 както следва: 

,,(1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 24 или техните 

законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация 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.” 

,,(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 

6- месечния срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е 

открито.” 

,,(3) За имуществата на лица, обявени от деца за отсъстващи, декларацията се подава от 

лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на 

последното  известие от него. В тези случаи 6- месечният срок за подаване на 

декларацията започва да тече от въвеждането във владение.” 

,,(4)  Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на 

наследството е живородено, срокът по ал. 1  за неговите законни представители започва 

да тече от деня на раждането му. ” 

,,(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.” 

,,(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено 

имущество по вид, местонахождение и оценка.” 



 

,,(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след 

изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от 

узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява. ”  

,,(8) Ежемесечно служител на ГРАО изготвя справка за починалите граждани на 

Община Годеч и я предоставя на служителите към местни данъци и такси за проверка и 

контрол върху декларираните наследствени имоти. ” 

В чл. 30 ал. 2 се заличава. 

 

§4. В раздел III - „Данък при придобиване на имущества по дарение и 

възмезден начин”:   

В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 

В  ал. 3 изречението ,,които не са регистрирани за движение в страната” се заменя с 

,,преди първоначалната им регистрация за движение в страната”  

В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

,,Имуществото се оценява както следва: 

т. 1  Недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях -  по уговорената цена 

или по  определена от държавен или общински орган цена или по определена от 

държавен или общински орган цена,  а в случай че тя е по – ниска от данъчната им 

оценка – по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ; 

т.2  Другите имущества – по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4  и 5 от Закона за местните 

данъци и такси.” 

2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: 

,,(3)Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал.2, т. 1 се определя на 

основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото 

лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 

18.” 

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: 

,,(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, 

лицата получили имущество, подават декларация за облагането му с данък из заплащат 

данъка в двумесечен срок от получаването му” 

Създава се нов чл. 37а с алинеи 1, 2, 3, 4 и 5 както следва: 



 

,,(1) Службите по вписванията в 7- дневен срок уведомяват съответната община за 

прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху 

недвижимите имоти.” 

,,(2) Нотариусите в 7- дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната 

община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозни средства, 

като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 37, ал. 1 и 

основата върху която е определен.” 

,,(3) Органите на Министерство на вътрешните работи предоставят ежедневно по 

електронен път на Министерство на финансите данни от регистъра на пътните 

превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни 

превозни средства, включително и информация за екологичната категория.” 

,,(4) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.” 

,,(5) В едномесечен срок от получаването на уведомлението по ал. 1 служителят в 

общинска администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, 

изменените, или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на 

данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел и уведомява 

данъчно задължените лица. ” 

 

§5. В раздел IV - „Данък върху превозните средства”:   

В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

В чл. 40 текста се заличава и се създава нов чл. 40 с ал.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

както следва: 

,,(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз 

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

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

,,(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерство на финансите на общината:” 

1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерство на финансите и софтуерния продукт за администриране на 

местните данъци и такси на Община Годеч за обмен на данни от регистъра на 

пътните превозни средства, поддържан от Министерство 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 пътно превозно няма/ нямат постоянен адрес, 

съответно седалище на територията на страната; 

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

,,(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, двумесечния 

срок, започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство, декларацията се подава в срок по чл. 32 от Закона за 

местните данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, 

служител на общинска администрация образува служебно партида за превозното 

средство, въз основа на данните, налични в общината и регистъра на населението” 

,,(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 

седалище на територията на страната декларации се подават пред общината по 

регистрация на превозното средство.” 

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

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

подаване на нова данъчна декларация.” 

,,(6)Служителят на общинска администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 

прекратяване на регистрация на превозно средство, данъчно задълженото лице 

представя документ от компетентен орган.” 

,,(7)Подадената декларация от един от съсобствениците, ползва останалите 

съсобственици.” 

,,(8) Когато липсват данни за годината на производство, за такава се приема годината 

на първата му регистрация.” 

,,(9) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 35, ал.2, 

собственикът представя документ за платения данък при придобиването на 

декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху 

добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената 

стойност.” 



 

,,(10) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 41, ал. 7  се 

посочва допустимата максимална маса на състав от превозни средства, определена от  

производителя.” 

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

определяне на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинска 

администрация и се съобщава на лицето.” 

 

В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 

Създават се нови ал. 3, 4 и 5 със следното съдържание: 

,,(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед 

на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на 

издаден или заверен от общината документ.” 

,,(4) За придобитите превозни средства в неизправност, данъкът се заплаща по реда и в 

сроковете по ал. 2.” 

,,(5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за 

определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ 

месеца, през които е настъпила промяната.” 

 

§6. В раздел V - „Патентен данък”:   

В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 

 В ал. 2  след думата ,,регистрация” се добавя ,,при доставки на услуги по чл. 

97а” 

В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 

 Създава се ал. 7 както следва: 

,,(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на 

дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на 

прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето и 

за дейностите посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от 

Закона за местните данъци и такси.” 

В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 3 текста 12 и 13 се заличава.  

2. Създава се ал. 3 както следва: 



 

,,(3) Извън случаите по 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.”  

В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 

Алинея 3 се изменя така: 

,,(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. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, декларация 

се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на 

прехвърлянето.” 

§6. В раздел VI - „ Туристически данък”:   

В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

,,(2)Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на 

общината въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, 

поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за 

месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.” 

2. Създава се ал. 3, 4, 5 и 6 както следва: 

,,(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, 

както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен 

път на Министерство на финансите необходимите данни от Единната система за 

туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в 

изпълнение на чл. 5а. 

,,(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по малък от 30 на сто от 

данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за 

настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на 

общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 

1 март на следващата година, независимо дали обектът се ползва.” 

,,(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: 

Р= (РД*ПК*Д*30/100) – ДД където: 

Р – разликата за внасяне; 

РД – размерът на данъка по ал. 1; 

ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средство за подслон или мястото за 

настаняване на календарната година; 



 

Д – брой дни в годината; 

ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година” 

,,(6) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на общините в 

срок до три дни след получаването им от Министерство на туризма.” 

В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения: 

Алинея 1 се изменя така: 

,,(1)  Общинският съвет определя с Наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка за всяка 

нощувка съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на 

местата за настаняване по Закона за туризма” 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


