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ПРОЕКТ 
 

 

 

 

 
    ОТНОСНО: Изменение и допълнение в „Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Гълъбово“, приета с Решение №550/30.01.2019г., изм.с 

реш.№117 /08.04.2020г. на АС Стара Загора/. 

     

    На основание на чл.1, ал.2 и чл.22, т.1 от Закон за местните данъци и такси и чл.8, чл.26, 

ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за нормативните актове, в „Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Гълъбово“, приета с Решение 

№550/30.01.2019г., изм.с реш.№117 /08.04.2020г. на АС Стара Загора/, предлагам следните 

изменения: 

 

1. Изменя: Чл.17 Размерът на данък върху недвижими имоти се определя в 

размер  

      на 2,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

 

2. Изменя: Чл.36, ал.2 при възмездно придобиване на имущество данъкът е в 

размер на 2,50 на сто върху оценката на прехвърленото имущество, а при 

замяна върху оценката на имуществото с по-висока стойност. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД  

 

От инж.Пламен Бараков 

Зам.кмет на Община Гълъбово  

за изработване на проект за изменение и допълнение на „Наредба за 

определяне на размера на местните данъци на територията на община 

Гълъбово“ 

 

 

 

 
   ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Гълъбово, приета с Решение №550/30.01.2019г., изм.с 

реш.№117 /08.04.2020г. на АС Стара Загора/ 

 

 

    1.Причини, които налагат приемане на промените: 

 

    На основание на чл.1, ал.2 от Закон за местни данъци и такси, общинският съвет 

определя с наредба размера на данъците по ал.1 при условията, по реда и в границите, 

определени с този закон. Правомощието на органа на местно самоуправление- 

общинският съвет, да определя местните данъци е предоставено със Закон за изменение и 

допълнение на закона за местни данъци и такси ДВ.бр.110/21.12.2007г., в сила от 

01.01.2008г. С така направената промяна, законодателят е предоставил на общинските 

съвети сами да определят собствените си приходи, което е част от процеса по финансова 

децентрализация на общините. Установяването и събирането на местни приходи се 

осъществява от служители на общинска администрация, с правомощия на орган по 

приходите. 

    Основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху недвижими имоти. На 

територията на община Гълъбово декларираните недвижими имоти са 289 577. 

Постъпленията от този вид данък заложени в бюджета за 2019г. са 702 000лв., като към 

31.12.2019г. са събрани 642 608лв. По данни на Министерство на финансите за 2019г., 

Община Гълъбово има събираемост на този вид данък-86,3%. Към 30.09.2020г. 

изпълнението е в размер на 620 606лв. 

    Определените размери за данък недвижим имот в закона за местни данъци и такси са в 

граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижим имот.През 2011г. 

законодателно се промени основата за определяне на данъка за юридически лица – върху 

по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка.Към настоящият момент в 

община Гълъбово, размерът на данък недвижими имоти е 1,5 на хиляда върху данъчната 

оценка, като този размер не е променян повече от 10г.. 

    Трябва да се отчете, че съществуват законодателни облекчения и освобождаване от 

заплащане на данък върху недвижими имоти на определена категория лица и обекти, 

които не са от компетентността на общинския съвет, но в същото време са една голяма 

сума,които не постъпват в бюджета на общината.Изискванията от граждани и фирми 

относно местни инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от 

нуждите по селата, се увеличават в пъти повече от това, което общината може да си 

позволи с досега определените собствени приходи.  



    В тази връзка предлагаме увеличаване на ставката на данък върху недвижими 

имоти за всички данъчно задължени лица да стане 2,0 на хиляда върху данъчната 

оценка. 

    Също така предлагаме минимално повишаване на размера на данък при възмезно 

придобиване на имущества от 2 %  върху оценката на прехвърляното имущество, а 

при замяна-върху оценката на имуществото с по-висока стойност да бъде увеличено 

на 2,5% 

     

    2. Целите, които се поставят: 

 

    С предложените промени на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Гълъбово, съгласно чл.1, ал.2 от ЗМДТ се цели повишаване на 

собствените приходи в бюджета на Община Гълъбово. 

 

    3. Финансови и други средства необходими за прилагане на Наредбата 

 

     За прилагане на предложените промени в Наредбата за определяне на размера на 

местни данъци на територията на Община Гълъбово, не са необходими допълнителни 

финансови средства. 

 

    4. Очакваните резултати от прилагането  

  

    Очакваните резултати след приемане на проекта за изменение на наредбата е да се 

увеличат постъпленията от собствени приходи от данък недвижим имот и данък при 

възмезно придобиване на имущество.По този начин ще се даде възможност община 

Гълъбово да работи активно за удовлетворяване очакванията за граждани и бизнес за: 

- Подобряване на инфраструктурата на територията на общината. 

- Изпълнение на социална, културна и образователна политика. 

    Планираните постъпления от предложените промени ще бъдат отразени в проекта на 

бюджет за 2021г. на община Гълъбово. 

 

    5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

 

      Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът 

на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местни данъци на територията 

на Община Гълъбово е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от 

правото на Европейския съюз. 

    

     

 Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местни 

данъци на територията на Община Гълъбово е публикуван на интернет 

страницата на Община Гълъбово – сектор „проекти на нормативни актове“. На 

основание чл.26, ал.3 от ЗНА, във връзка чл.77 от АПК, заинтересованите лица 

могат в тридесет дневен срок от публикуване на настоящия проект да направят 

писмени предложения и да изразят становища, които да депозират в 

деловодството на Общинска администрация Гълъбово или изпратени на e-mail: 

stoianov.sekretar@gmail.com 

 



 

 
 


