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НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

§1.В Глава Първа „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“, се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл.5, се създава нова ал. 2, със следния текст: 

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

102 и сл. от ДОПК.“ 

2.Досегашният текст на чл. 5  се запазва и става ал. 1. 

 

Чл.5придобива следния вид: 

„Чл. 5. (1) Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси, се 

подават от данъчнозадължените лица или от техните законни представители по образец, 

одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник. 

(2) Данъчните декларации по ал. 2, могат да се подават и по електронен път по 

реда на чл. 102 и сл. от ДОПК.“ 

§2.В Глава Втора„МЕСТНИ ДАНЪЦИ“, Раздел I „ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ 

ИМОТИ“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 8, ал. 4 се добавя второ изречение, със следния текст: При концесия за 

добив, данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза 

на концесионера, е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 

съответната част от него. 
Като чл. 8, ал. 4, придобива следния вид:  

„Чл.8. (4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за 

добив, данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в 

полза на концесионера, е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 

съответната част от него.” 

§3.В Глава Втора„МЕСТНИ ДАНЪЦИ“, Раздел I „ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ 

ИМОТИ“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 12 се създават нови ал. 3, ал.4 , 5 и ал. 6, със следното съдържание:  

„(3) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двугодишен 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 устройство на територията, сградата не е 

въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. 

(4) 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 устройство на територията на отдела за местни приходи в 

общината в едноседмичен срок от съставянето му. 

(5) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 3 

от Закона за устройство 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. 

(6) Със Заповед на Кмета на Общината се определят служители, които ще 

извършват проверки на място, като с констативен протокол ще се установява степента на 

завършеност на сградата.” 

 

2. В чл. 21 се създава нова ал. 5, със следнотосъдържание: 

„(5) Данъкът върху недвижимите имоти се съобщава на лицата в срок до 01 март на 

годината, за която е определен.“ 

§3. В Глава втора „МЕСТНИ ДАНЪЦИ”, Раздел IV „Данък върху превозните 

средства“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 40 се създават нови ал.1, 2, 3, 7, 8 и 9, със следното съдържание: 

 (1)  Размерът на данъка се определя от служител в отдел МДТ при Община Първомай 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 общините:  

1. Ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните 

данъци и такси на съответната община 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 на лице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

(7) 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. 

(8) Служителят на отдел „МДТ“ при Община Първомай може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.  

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

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

администрация и се съобщава на лицето. 

 

2. Досегашната ал. 1 на чл. 40 става ал. 4, като запазва текста си, а именно: 
Чл.40 (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. Припридобиване на превозно средство по 

наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси. 

В случай, че не е подадена декларация в предвидения срок, служител на общинската 

администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, 

налични в общината и в регистъра на населението. 

3. Досегашната ал. 2 на чл. 40 става ал. 6, като запазва текста си, а именно: 



Чл.40 (6) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 

седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по 

регистрация на превозното средство.  

 

4. Досегашната ал. 3 на чл. 40, става ал. 5, като запазва текста си, а именно: 

 

Чл.40 (5) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите 

съсобственици. 

 

5. В чл. 44 се създава нова ал. 4 със следното съдържание: 

Чл. 44 (4) 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. 41, 

ал. 5 от настоящата Наредба, при условие, че не се използват за други цели. 

§4. В Приложение № 1 (Патентни дейности), се правят следните изменения: 

1. Отменя се изцяло текстът на точка 21, а именно:  

21. (Изм. с Решение № 456/28.01.2011 г. на Общински съвет - Първомай) Отдаване на 

видеокасети или записи на електронен носител под наем – данъкът се определя според 

местонахождението на обекта:  

                                              880 лева                   600 лева                     300 лева 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§5 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местите 

данъци на територията на община Първомай, е приета с Решение № …….. по Протокол № ….. 

от 2022 г. на Общински съвет на община Първомай и влиза в сила от датата на публикуването 

й на официалния сайт на община Първомай. 


