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Наредба за изменение и допълнение па Наредбата за размера на местните данъци в 

Община Сопот 
 

§ 1.  В чл. 17, се правят следните изменения и допълнения: 

1. в ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

- в т.8 израза „паметници на културата“ се заменя с израза „културни 

ценности“; 

- т.11, придобива следния вид: „временните сгради, обслужващи строежа на 

нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация; 

- в т.13 израза „чл.25“ се заменя с израза „чл.48“; 

- в т.14 израза „чл.25“ се заменя с израза „чл.48“; 

2.   създава се нова ал.6 със следния текст: 

 „Освобождаването от данък по ал. 1, т. 13 и 14 не се прилага в случаите, в които 

сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на 

предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.“ 
 

§ 2. Чл.20, ал.1 се изменя както следва: 

„(1) Данъкът върху недвижимите имоти по чл.8, ал.1 се определя в промили върху 

данъчната оценка на недвижимия имот към 1 януари на годината за която се дължи, 

съобщава се на лицата до 1 март на същата година и е в размери, както следва: 

1. за недвижими имоти, собственост на физически лица – 1,5 промила; 

2.  за недвижими имоти, собственост на юридически лица и еднолични търговци 

– 4 промила;“  
 

§ 3. Създава се нова ал. 6 в чл.24 със следния текст: 

 „(6) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се 

заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на 

сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването 

на имота.“ 
 

§ 4. В чл.42 ал.2 израза „2 на сто“ се заменя с израза „2,5 на сто“. 
 

§ 5.  Чл.43, ал.1, т.4 се изменя, както следва:  

„даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии 

от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел със статут в 

обществена полза за получените и предоставените дарения;“ 
 

 § 6. В чл.44, ал.4, израза „регистрирани в Централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност“ се заменя с израза „ със статут в обществена полза.“ 
 

§ 7.  В чл. 48 се правят следните изменения: 

1. в ал. 3  се правят следните изменения:  

-    в т.2  - „25 лв.“ се заменя с „35 лв.“  

-    в т.3 – „35 лв.“ се заменя с „45 лв.“  

-    в т.4 – „50 лв.“ се заменя с „60 лв.“ 

-    в т.5 – „75 лв.“ се заменя с „85 лв.“ 

-    в т.6 – „100 лв.“ се заменя с „110 лв.“ 

2. създава се нова ал.14 със следния текст : 

„(14) „Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7 по 

Закона за движението по пътищата е в размер на 50 лв." 
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§ 8. В чл.51, ал.1, т.1 в края на изречението точката и запетаята се заменят със 

запетая и се добавя израза: „както и на Държавна агенция „Технически операции“ за 

изпълнение на дейностите, определени със закон;“ 
 

§ 9.  В чл.52 ал.1 израза „от 30 на сто.“ се заменя с израза „от 40 на сто.“ 
 

§ 10.  Чл. 64, ал.1 се правят следните изменения: 

- в т.1  - „0,30 лв.“ се заменя с „0,40 лв.“  

- в т.2  - „0,40 лв.“ се заменя с „0,50 лв.“  

- в т.3 – „0,50 лв.“ се заменя с „0,60 лв.“  

- в т.4 – „0,60 лв.“ се заменя с „0,70 лв. 

- в т.5 – „0,70 лв.“ се заменя с „0,80 лв.“  
 

§ 11. Създава се в глава втора нов раздел „VII Данък върху таксиметров превоз 

на пътници“ 

Чл. 65а. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък 
върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по 
таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности, данъчно задължените лица се облагат по реда на 
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от 
Закона за местните данъци и такси. 

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, 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 Община Сопот по Закона за автомобилите 
превози. 

Чл. 656. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в 
Община Сопот е в размер на 500 лв.. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Данъкът по ал.1 се определя от Общинския съвет ежегодно до 31 октомври, за 
следващата година.  

(4) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров 
превоз на пътници за съответната година в срока по ал.3, данъкът се събира на базата на 
действащия размер за предходната година. 

Чл. 65в. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а. ал. 1 от Закона 
за автомобилните превози за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията 
на Община Сопот, данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за 
дължимия данък.  
  (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето  на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация 

се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в търговския регистър в Община Сопот. 

Чл. 65г. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход 

на Община Сопот. 
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Чл. 65д. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 

издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по 

следната формула: 

                   ДЦТГ =    ГДТППх БМ ,    където 

                                 12 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 65б;  

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се 

възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

                    

    НВДТПП = ПГДТПП х БМ,   където 

                                                 12 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

Чл. 65е. Данъкът по чл. 65б се внася преди получаване на издаденото разрешение по 

чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл. 65ж. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 65д, ал. 2 се извършва по 

писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. 
 

§ 12. Създава нов чл. 72 със следния текст: 

Чл. 72. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 5а, ал. 1 и 2виновното 

длъжностно лице се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв. Повторно е 

нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното 

постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение. 

(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от 

оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните 

постановления се издават от министъра на финансите. 

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания.“ 
  

 § 13. Създава нова т.26 в Допълнителните разпоредби със следния текст: 

" 26. „Таксиметров превоз на пътници" е понятие по смисъла на Закона за 

автомобилните превози.“ 
 

 § 14. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на 

местните данъци в Община Сопот е приета с Решение № 109, взето с протокол № 17 от 

заседание на ОбС – Сопот, проведено на 27.12.2016 г. и влиза в сила от 01.01.2017 г., с 

изключение на § 5 и § 6, които влизат в сила от 01.01.2018 г.  

 

 

 

 


