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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ - Кмет на Община Чирпан 

 

   Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Чирпан 

 

 

    Господин председател, дами и господа общински съветници, 

 

    Предлагаме на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Чирпан. 

 

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

на територията на Община Чирпан.  

 

Съгласно чл.1, ал.2 от ЗМДТ общинският съвет определя с наредба размера на данъците 

по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон, т.е. в правомощията на 

общинският съвет е да определя размера на местните данъци на територията на общината,  

като спазва реда и условията на ЗМДТ и като ги определя свободно, но в границите, наложени 

в закона. 

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, като по-голямата част от 

данъците не са променяни от приемане на наредбата, други от тях са променяни вследствие 

промяна на законовата база, като данъчните ставки са на минимумите, определени от закона, 

или близо до тях. Предлаганото завишение е минимално, като отразява променените 

социално-икономически условия в страната, настъпили след приемането на наредбата през 

2008 г. и измененията й, правени през годините, вкл. увеличаването на минималната работна 

заплата в страната, инфлацията и др. 

 Наред с това Община Чирпан е изправена пред друг проблем – след сключените 

споразумения съответно - между общината и МФ и МЗХГ и между общината и Щрабаг ЕАД, 

Община Чирпан стартира процедури по поемане на общински дълг в размер съответно до 2,5 

млн. лева и до 6,2 млн. лева във връзка с уреждане на просрочени задължения на общината 

свързани с отказа на ДФЗ да признае реализираните от Община Чирпан проекти по ПРСР за 

реконструкция / рехабилитация на водопроводите в селата Гита, Зетьово и Свобода.  

Съгласно одобрения План за финансово оздравяване на Община Чирпан 2020-2022 г. една 

от необходимите мерки за постигане на финансово оздравяване наред с другите, които вече се 

изпълняват – бюджетна дисциплина, оптимизиране на разходите и на структурата и на 

числения състав, е и повишаване събираемостта на местните приходи в общината.  

 

2. Цели,които се поставят.  

 Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба на Община Чирпан.  

 Повишаване на приходите в бюджета на Община Чирпан. 

 

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

 

 Очакваните резултати след приемането на промяната в наредбата са увеличаване на 

приходите в Община Чирпан от данъци, респ. увеличаване на възможностите на 

общината за извършване на капиталови разходи от собствени бюджетни средства за 

ремонти на дълготрайни материални активи; 

 Повишаване на финансовите възможности на Община Чирпан да обслужва заемите от 

МФ и от банкова / кредитна институция.  

 

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, който съответства на 

българското законодателство, в частност на ЗМДТ, както и на правото на Европейския съюз – 

по-конкретно на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове – съгласно 

горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и становища по проектите, 

публикувани за обществени консултации,  е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи 

и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта 

може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.  

В конкретния случай съставителят на проекта определя срок от 14 дни, като мотивите за 

това са следните:  

 Следващото заседание на общинския съвет се предвижда да се проведе на 

07.12.2020 г. предвид срокът за приемане на решение за поемане на общински дълг 

по Закона за общинския дълг, като съответно това ще бъде последното заседание на 

Общински съвет – Чирпан за 2020 г. Съобразно разпоредбите на чл.1, ал.3 и ал.4 от 

ЗМДТ следва измененията на местните данъци да бъдат приети през текущата 

година, за да се прилага новият им размер през следващата година; 

 Една от основните причини, обуславяща настоящото предложение, е поемането на 

общински дълг от страна на община, което към днешна дата е на етап на публично 

обсъждане. След подписването на споразуменията с министерствата и с фирмата-

изпълнител бе задействана процедурата по поемане на общинските дългове, която 

още не е приключила, до преди месец-два не бяха ясни и параметрите по заемите, 

което доведе до забавяне на изготвянето на настоящото предложение за решение. 

Също така бе направен сравнителен анализ на данъчните ставки на съседни общини 

с подобни на Чирпан размери, което отне време; 

 Усложнената епидемиологична обстановка с разпространението на COVID-19 в 

страната и на територията на общината и предвид издадените заповеди на 

министъра на здравеопазването следва колективните органи на управление на 

провеждат своите заседания дистанционно и да ограничат контактите, което е и 

причината Общински съвет – Чирпан да предвиди само едно свое заседание за 

месеците ноември и декември 2020 г., тъй като още не е обезпечен технически за 

провеждане на заседание от разстояние. 
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Предварителна оценка на въздействието на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Чирпан 

 

1. Основания за законодателна инициатива 

Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет Чирпан за приемане на 

Наредбата е чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона 

за нормативните актове, чл.1, ал.2 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния 

кодекс, при изпълнение изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове. 

 

2. Заинтересовани страни 

Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Чирпан са физическите лица и юридическите лица на територията на община Чирпан. 

 

3. Анализ на разходи ползи 

За прилагане на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс. С предложения 

проект на Наредба се цели да се повиши приходната част от бюджета на общината, за да се 

увеличат възможностите за извършване на капиталови разходи и за обслужване на поетите 

задължения. 

 

4. Административна тежест и структурни промени 

С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в общинска администрация Чирпан. 

Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен експертен ресурс 

за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата. 

 

5. Въздействие върху нормативната уредба 

Приемането на Наредбата не води до последващи промени на други нормативни актове, за 

които законодателна инициатива има Общински съвет - Чирпан. 

 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Чирпан е публикуван на 11.11.2020 г. на интернет страницата на 

Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на наредби”. 

 

В рамките на регламентирания по чл.26, ал.4 от ЗНА срок за предложения и становища 

по публикувания за обществени консултации проект, в деловодството на Общински съвет - 

Чирпан  е постъпило едно писмено предложение за изменения на предложения проект за 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Чирпан, а именно от Иван Петров от ел. адрес: redmaxx@mail.bg, 

като неговото предложение е да не се променят данъците за патентните дейности, за данък 

сгради и данъците за превозните средства. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

mailto:redmaxx@mail.bg
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На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните актове, чл.76, 

ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.1, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1, т.1, т.4, т.5, 

т.6 и т.8 от Закона за местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл.26 и чл.28 

от Закона за нормативните актове,  Общински съвет - Чирпан приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Чирпан, както следва: 

 

   §1.В чл.14 се изменя и придобива следната редакция: 

    „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на  1,4 на   хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот” 

§2. В чл.34, ал.2 се изменя и придобива следната редакция: 

     „При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто върху оценката 

на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока 

стойност.” 

    §3. Чл.40, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: 

     „а) до 55 kW включително - 0,40 лева за 1 kW;   

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,60 лева за 1 kW;   

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,20 лева за 1 kW;   

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,30 лева за 1 kW;   

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,70 лева за 1 kW;        

е) над 245 kW - 2,30  лева” 

   ал.2 се променя и придобива следния вид: 

     „За ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т в размер, както следва:   

      1. товарно ремарке - 6 лв.;  

      2. къмпинг ремарке - 12 лв.” 

   ал.3 се променя и придобива следния вид: 

     „Данъка за мотопеди в размер 12 лв., а за мотоциклети, както следва: 

1. до 125 куб. см включително - 13  лв.; 

2. над 125 до 250 куб. см включително - 27 лв.; 

3. над 250 до 350 куб. см включително - 38 лв.; 

4. над 350 до 490 куб. см включително - 55 лв.; 

5. над 490 до 750 куб. см включително - 85 лв.; 

6. над 750 куб. см - 110 лв.” 

   ал.4 се променя и придобива следния вид: 

           „Данъка за триколка на база на общото тегло в размер, както следва: 

1. до 400 кг включително - 5 лв.; 

2. над 400 кг - 7 лв.” 

   ал.5 се променя и придобива следния вид: 

    „ Данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане: 

1. до 22 места, включително мястото на водача - 60 лв.; 

2. над 22 места, включително мястото на водача – 110 лв.” 

  ал.6 се променя и придобива следния вид: 

    „За товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 

12 т, в размер на 12 лв.  за всеки започнати 750 кг товароносимост”  

  ал.8 се променя и придобива следния вид: 

„Данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), 

автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер 60 лв.” 

ал.9 се променя и придобива следния вид: 
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„Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 110 лв.” 

ал.10 се променя и придобива следния вид: 

„Данъка за трактори в размер, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително - 6 лв.; 

2. над 18 kW до 37 kW включително - 8 лв.; 

3. над 37 kW - 12 лв.” 

ал.11 се променя и придобива следния вид: 

„Данъка за други самоходни машини в размер 28 лв.” 

ал.12 се променя и придобива следния вид: 

„Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013, е в размер 55 лв.” 

     §4. Чл.57 се изменя и придобива следната редакция: 

         „Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници се определя в 

размер на 330 лв. 

     §5. В Приложение № 2 към наредбата за видовете патентни дейности размерите на 

патентните данъци се променят по следния начин: 

 

Патентна дейност град Чирпан с. Зетьово                

 

За селата, освен с. Зетьово 

 2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на  

открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта 

3 звезди 8 лева 4 лева 3 лева 

б) заведения за бързо 

обслужване: 1 - 2 звезди  

3 лева 2лев 1 лев 

в) питейни заведения с 

изключение на посочените в 

буква  

“е”:   

1 - 2 звезди  

3 лева 2 лева 1 лев 

е) бюфети, каравани и   

павилиони - за обект 

110 лева 80 лева 75 лева 

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.  

м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта 

 6 лева 4лева 3 лева 

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта 

 20 лева 10 лева 5 лева 

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта 

 110 лева 60 лева 50 лева 
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6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението 

 на обекта 

 130 лева 70 лева 40 лева 

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта 

 60 лева 50 лева 40 лева 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място 

 според местонахождението на обекта: 

 270 лева 140 лева   70 лева 

 

 

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според 

 местонахождението на обекта: 

 330 лева 200 лева 180 лева 

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: 

                                               220 лева                        110 лева  70 лева 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални  

инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта 

 300 лева 180 лева       50 лева 

 

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта  

 600 лева 500 лева 500 лева 

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта 

 500 лева 300 лева 200 лева 

26. Посреднически услуги при покупко - продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – 

данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

                                                               500 лева                        200 лева  100 лева 

 

 

 

 

 

Вносител: …………….. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

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

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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