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Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

    С изменение на Закона за местните данъци и такси, обн. ДВ, бр.32 от 2016 година се 

въвежда данък върху таксиметров превоз на пътници. Това налага необходимостта и Наредба 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан да бъде 

актуализирана. 

 

1. Причини, налагащи изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Чирпан  

              В Държавен вестник брой 32 от 22.04.2016г. е обнародван Закона за допълнение на 

Закона за местните данъци и такси като в Глава втора се създава нов Раздел VIII – „Данък 

върху таксиметров превоз на пътници”. С новите разпоредби се предвижда, че данъчно 

задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната 

от тях или тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Тези лица са превозвачите 

на 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 съответната община по Закона за 

автомобилните превози. 

Законодателят е възложил общинските съвети да определят годишния размер на 

данъка за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. /за всеки отделен автомобил, 

за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници/ в срок до 

31 октомври на предходната година.  

              При изготвяне на настоящото предложение за допълнение, общинската 

администрация извърши проучване относно броя на таксиметровите автомобили, 

регистрирани на територията на Община Чирпан , като през последните години варират 

около 15 броя. Имайки предвид практиката в Община Чирпан за патентния данък да се  

определят стойности под средните за страната  както и това, че таксиметровия транспорт 

не е атрактивен бизнес за общината предлагам на Общински съвет – Чирпан да определи 

съгласно закона данъка върху таксиметровия превоз на пътници в неговия минимален 

размер от 300 лв.   

 

2. Цели,които се поставят  

Привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за местните данъци 

и такси, както и повишаване на приходите в бюджета на Община Чирпан. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на допълненията в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Чирпан не са необходими допълнителни финансови средства. 

 

 

 



4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

         Очакваните резултати след приемането на промяната в наредбата е актуализиране на 

нормативната база, отнасяща се за местните данъци и увеличаване на приходите на 

общинския бюджет с около 4500 лв. 

 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя.  

 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци 

и такси Общински съвет – Чирпан допълва Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Чирпан, както следва: 

§1. В чл. 2 се добавя нова точка 8: 

     „т.8 данък върху таксиметров превоз на пътници” 

§2. Добавя се нов раздел „VIII Данък върху таксиметров превоз на пътници” 

§3. Създава се нов чл. 57: 

      „чл.57. Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници се 

определя в размер на 300 лв.”  

 

 

 

 

 

 

 

Вносител : …………….. 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал:............................ 

Иванка Иванова 

Юрисконсулт 
 


