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

данъци на територията на Община Чирпан.  

 

Общината като основна административно-териториална единица със своя 

собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата и обществена 

инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства. 

Местната власт като цяло има редица отговорности и задължения, в т.ч.: - 

 Развитие на територията като среда за живот на човека; -  

 Развитие на инфраструктурата – пътна инфраструктура, градски транспорт, 

водоснабдяване и канализация, улично осветление, електронни и други 

комуникации; 

 Осигуряване на материалната база на образованието; 

 Грижи за хората от третата възраст; 

 Осигуряване на устойчива градска среда;  

За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те 

да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс. В рамката на икономическата 

ефективност сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани, се определят от 

размера на общинските разходни отговорности. Приходите трябва да нарастват с 

темповете, с които нарастват и местните разходни задължения / като се включи и 

инфлацията/.  

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните 

данъци след промяната в ЗМДТ, в сила от 01.01.2008 г., се продължи процесът на 

финансова децентрализация и се укрепи местното самоуправление. Така дадените 

правомощия позволяват на общините да направят сериозни стъпки за преодоляването 

на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети. 

С оглед защита на обществения интерес правомощията на общинския съвет в 

областта на данъчното облагане се лимитират от минимални и максимални граници, 

установени от законодателя за всеки вид местен данък. 

            Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Чирпан е приета с решение № 34 / 28.02.2008 г. на Общински съвет – Чирпан. От датата 

на приемането си до днешна дата размерът на данъка върху превозните средства и в 

частност – данъка за леки автомобили, не е бил актуализиран. И при петте категории 



автомобили съгласно чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси данъкът в 

Община Чирпан е на минималните нива, определени от закона.  

 

 

2. Цели,които се поставят.  

Повишаване на приходите в бюджета на Община Чирпан. За 2017 г. общата 

събрана сума от данъка върху превозните средства е около 350 хил.лв., като от 

нея ок. 60 хил.лв. са недобори от предишни години. При предложеното 

изменение се очаква повишение на събраната сума в размер на ок. 25 хил.лв.   

 

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

           За прилагането на промяната в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Чирпан не са необходими допълнителни 

финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

 Проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти 

на територията на Община Чирпан, в т.ч. рехабилитация на улици, 

обследване и проектиране на основни ремонти на пътни възли, улици и 

мостове. 

 поставяне на нови пътни знаци и подмяна на повредени 

 поставяне на светофарни уредби на ключови кръстовища в града 

 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект за промяна 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.55, ал.1 от Закона за местните данъци и 

такси Общински съвет – Чирпан променя  Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Чирпан, както следва: 

 

§1. Чл. 40, ал. 1 се променя и придобива следния вид: 

 

„За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 

двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както 

следва:   

1. до 37 kW включително – 0,50 лв.  за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW; 



3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW – 1,30 лв. за 1 kW.” 

 

Стар текст 

„За леки автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 

двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както 

следва:   

1. до 37 kW включително – 0,34 лв.  за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW.” 
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