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ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
 
 

 

НАРЕДБА №10 

за определянето и администрирането на местните данъци, такси и 
цени на услуги на територията на община Генерал Тошево  

 
приета на 22.02.2008г. 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

РАЗДЕЛ   І 
 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 
 
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 

администрирането на местните данъци такси и цени на предоставяни на физически и юридически 
лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Генерал Тошево. 

Чл. 2. (1)(доп. с решение №11-22/22.12.09г.)На територията на общината се събират 
следните местни такси: 

 1. за битови отпадъци; 
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; 
 3. за ползване на детски ясли, млечна кухня, детски градини,  лагери, общежития и 

други общински социални услуги; 
 4. за добив на кариерни материали; 
 5. за технически услуги; 
 6. за административни услуги; 
 7. за откупуване на гробни места; 
 8. туристическа такса; 
 9. други местни такси, определени със закон. 
 10. за бране на плодове от орехови насаждения и билки за една стопанска година 
 11. за мери и пасища 
 12. за кучета 
 13.(доп. с решение №04-21/30.03.12г.) маркиране на дървесина и такса за издаване на 

превозен билет 
 14.(доп. с решение №1-11/01.02.16г.)за дейностите по отглеждане и възпитание в 

задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън 
финансираните от държавата дейности; 

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение 
на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата. 

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване. 
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(4)(доп. с решение №1-11/01.02.16г.)Ползването на общинските тротоари, площади и 
улични платна или на части от тях, като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за 
движението по пътищата се определя в настоящата Наредба 

Чл. 3. (1)  Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. 
Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, и в брой в касата на 
общината. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с 
предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго. 

Чл. 4. (1).(изм. с решение №4-16/08.06.17г.)  Размерът на местните такси и цени на услуги 
се определя при спазване на следните принципи: 

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси. 
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя 

отделна такса за всяка от дейностите. 
Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват 

всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, 
консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) 
разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и 
актовете по неговото прилагане. 

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 
предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита 
на обществения интерес. 

(2)(изм. с реш.№11-12/20.12.2013г.) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява 
пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера 
на таксата е за сметка на общинските приходи. В  случаите  на  освобождаване  от  такси  по  
решение  на  общинския  съвет  разходите  по  предоставяне  на  услугата  са  за  сметка  на  
общинските  приходи 

 (3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на 
споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от 
републиканския бюджет. 

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, 
заплащат само такса за периода на ползване на услугата. 

Чл. 8. (1)Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или 
частично от заплащане на отделни такси. 

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на 
приходите от такси. 

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на 
общината. 

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, 
основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този 
случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно 
получаването на нетни приходи. 

Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на 
общината.  

(2) Местните такси се събират от общинската администрация. 
(3) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет. 
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Чл.10а.(доп. с решение №1-11/01.02.16г.) (1)Община Генерал Тошево предоставя ежедневна 
информация по електронен път на Министерството на финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 
2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им 

стойности; 
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните 

данъци и такси.  
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед 

на министъра на финансите. 
 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
 

Промени в размера на местните такси и цените на услугите 
 
Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда 

на тяхното приемане. 
Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени 

на услуги при промяна размера на таксите и цените. 
(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа: 
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите 

или пазарната цена; 
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите; 
3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и 

завещания. 
4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите. 
(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на 

услугите. 
Чл. 13. Общинската администрация подържа данни за : 
1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 
2. ползвателите на предоставената услуга; 
3. изключенията от общата политика (преференции); 
4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

методика/методики, използвани за определяне на размера им; 
5. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга. 

 
 

ГЛАВА ВТОРА 
 

МЕСТНИ ТАКСИ 
 

Раздел І 
Такса за битови отпадъци 

 
Чл. 14. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа 

или другисъоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на 
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териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка 
услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа 
или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

Чл. 15.(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.) Таксата се заплаща от: 
1. собственика на имота 
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване  
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия. 
4. собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е 

данъчно задължен и за този имот или съответната част от него 
5. за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което 

имотът е предоставен за управление 
Чл. 16.(1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общински съвет Генерал Тошево въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите 
разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждането им; 
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на 

депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови 
отпадъци; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 

(2)(доп. с решение №1-11/01.02.16г.)Границите на районите и видът на предлаганите услуги 
по предходната алинея в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със 
заповед на Кмета на община Генерал Тошево и се обявяват публично до 31 октомври на 
предходната година. 

Чл. 16а.(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.)(1) Размерът на таксата се определя в левове според 
количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи – в промили върху 
данъчната оценка за жилищни и нежилищни имоти  на физически лица, жилищни имоти на 
фирми, а за  нежилищни  имоти на предприятия в промили върху по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка  на  имотите по чл.20 и чл.21 на ЗМДТ. 

(2)(изм. с решение №1-11/01.02.16г.)Когато таксата се определя според количеството на 
битовите отпадъци, лицата по чл.64 от ЗМДТ подават декларация по образец за вида и броя на 
съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно 
обявената от Общински съвет Генерал Тошево честота за извозване на битовите отпадъци до 31 
декември на предходната година. Към тази такса се прибавя и такса за поддържане на чистотата на 
териториите, предназначени за обществено ползване, която се определя пропорционално върху 
данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от Закона за местните данъци и такси. 

 Чл.17.(1) (изм. с решение №13-21/18.12.08) (изм. с реш.№1-17/29.01.13)(изм. с решение 
№1-11/01.02.16г.)Таксата  се  заплаща  на  две  равни  вноски  в  следните  срокове : до 30 юни, до 
31 октомври на  годината, за  която  се  дължи. 

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.  
Чл. 18. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца 

следващ месеца на придобиване на имота. 
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се 

дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало. 
(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е 

преустановено ползването й. 
(4)(изм. с реш.№11-12/20.12.2013г.)  За имотите, които няма да ползват, 

данъчнозадължените лица могат да подадат молба – декларация за освобождаване от такса за 
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сметосъбиране и сметоизвозване в срок до края на предходната година или в двумесечен срок от 
придобиването на имота. 

(5)(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.) Лицата по ал.4 дават изричното си съгласие за 
извършване на проверки от общинска администрация, относно декларираните от тях факти и 
обстоятелства и декларират, че за неверни данни носят наказателна отговорност по чл.313 от НК. 

(6) (отм. с реш.№4-16/08.06.2017г.)  
(7)(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.)В случаите, когато декларацията не е подадена в срок, 

или след проверка от органите от общинска администрация се констатира, че услугите визирани в 
ал.4, се ползват, собственикът съответно ползвателят на имота заплаща пълния размер на таксата, 
определен пропорционално върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ 

Чл.18а(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.)(1) За имоти, намиращи се извън районите, в които 
Общината е организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, се събира такса за ползване 
на депото за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване /чл.63,ал.1, ЗМДТ/ 

(2)(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.)Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, 
когато услугата не се предоставя от общината 

(3)(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, 
предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна 
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични 
платна и терени с друго предназначение 

 
Чл. 19 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху 

които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго 
предназначение, които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост 
от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1. 

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет. 
(4) Таксите се определят на квадратен метър: 
-на ден 0,70 лв.  
-на месец 10,00 лв. 
(5)Таксите за ползване на тротоари и площади за складиране при необходимост на 

строителни материали във връзка с извършване на строително-ремонтни работи, са на квадратен 
метър на месец, както следва: 

Iзона    - 0.70 лв. 
IIзона   - 0.50 лв. 
IIIзона и селата  - 0.40 лв.  
(6) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период. 
(7) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 3 

дни преди започване на месеца. 
(8) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода 

от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 
(9)  При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 
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 (10)(доп. с решение №07-15/04.05.12г./За ползване на тротоари, площади, улични платна и 
др. общински терени за летни тераси за търговска дейност се събира такса на квадратен метър  /на 
месец/ за: 

І  зона                   -       2.00 лв. 
ІІ  зона                   -      1.60 лв. 
ІІІ  зона и селата    -      1.00 лв. 
чл. 20. (1)(изм. с решение №07-15/04.05.2012г.) За ползване на тротоари, площади, улични 

платна и др. терени за разполагане на рекламно-информационни елементи, се събира такса на 
квадратен метър  /на година/ както следва: 

до 1 кв.м. – 90 лв. на година 
от 1 кв.м. до 5 кв.м. – 90 + 24 лв. за всеки квадрат над 1кв.м. 
от 5.01 кв.м.до 15 кв.м. –186.00лв.на година +18 лв.на кв.м.за за всеки квадрат над 5.00 кв.м. 
от 15.01 кв.м. и на горе –366.00 + 9.00 лв.за кв.м.над 15.00 кв.м. 
             (2)(доп. с решение №07-15/04.05.12г.)Таксата за поставяне на унифицирани 

рекламни табели, предоставени от Общината, е в размер на 90.00лв./1 бр. табела/на година/ и се 
монтират на ел.стълбове в града и населените места в Общината.  

Чл.20а(доп. с решение №1-11/01.02.16г.)(1) В населените места на територията на 
общинатаОбщински съвет Генерал Тошево може да определи райони, пътища или части от 
пътища, представляващи общинска собственост, за зони за платено и безплатно паркиране в 
определени часове на денонощието. 

(2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, 
чрез които на водача се указват условията за паркиране. 

(3) Общински съвет Генерал Тошево с решение определя цената за паркиране на местата по 
ал. 1, както и условията и реда за плащането й от водачите, включително приема годишния 
инвестиционен план. 

Чл. 21. (1) За ползване на пазари с цел търговия от производители таксата се определя както 
следва:  

1. Производител на селскостопанска продукция – 100 % от размера на таксата по чл. 19, ал. 4. 
2. За търговия с промишлени стоки – 300 % от размера на таксата по чл.19, ал. 4. 
3. За продажба от кола с животинска тяга 1,50 лв./ден. 
4. За продажба с лек автомобил – 4,00 лв., а от товарен автомобил – 8,00 лв./ден. 
5. За ползване на места за панаири, събори, празници /за продажба на стоки/ – 2.00 лв. на 

кв.м. 
Чл. 22. Таксата се събира от Общинска администрация. 
 

РАЗДЕЛ IІІ 
 

Такси за детски ясли, млечна кухня, детски градини, домове за социални 
грижи, лагери и други общински социални услуги 

 
Чл.23.(изм. с реш. №4-17/08.06.17г.)(изм. с реш.№5-19/06.08.19г.)(1) За ползване на  детска 

градина родителите или настойниците дължат месечна такса в размер на 27,00 лв.  
(2) За ползване на млечна кухня родителите или настойниците заплащат такса в размер на 

1,50 лв.на ден. 
(3) За деца на родители, отговарящи на условията нас чл. 9 от Правилника за прилагане 

Закона за социално подпомагане се дължи такса в размер на 17,00 лв. за всяко дете. 
(4) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление от пълната такса за деца от родител, 

който сам отглежда своето дете (деца), поради вдовство, лишаване от родителски права на другия 
родител, което е установено с влязла в сила съдебно решение или поради неустановен друг 
родител; 
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(5) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в 
общината, таксата за второто дете се заплаща с 50% намаление от пълната такса. 

(6) Когато децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер на 50 % за 
първото и в размер на 25% от пълната такса за второто дете. За трето, четвърто и всяко следващо 
дете от едно семейството такса не се заплаща. 

(7) (изм. с решение №4-1/08.05.14г.) Не се заплаща такса за децата, чиито родители са с 
намалена работоспособност 71 % и над 71 %; пълни сираци; децата на загинали при 
производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг; 

 (8) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, 
при условия, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското 
заведение. 

(9) За ползване на намаленията по ал. 4, 5, 6 и освобождаването по ал. 7, родителите или 
настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, 
доказващи преференцията. 

(10) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от 
началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.  

(11)(изм. с решение №4-1/08.05.14г.)(изм. с решение №1-2/16.02.15г)(изм. с реш.№5-
19/06.08.19г.)Родителите или настойниците на децата в подготвителни групи към детските градини 
не заплащат такси за подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи 
клас, но заплащат стойността на консумираната храна, но не повече от 1,50 лв. на храноден. 

1. Деца на родители, отговарящи на условията на чл.9 от ППЗСП заплащата 75% от 
стойността на храната. 

2. Деца с един родител, по смисъла ал.4, заплащат 50% от стойността на храната. 
3.(изм. с решение №4-1/08.05.14г.)(изм. с решение №1-2/16.02.15г)Не заплащат стойността 

на храната деца, чиито родител (или родители) са с намалена работоспособност 71 % и над 71 %; 
пълни сираци; децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на 
загинали в изпълнение на служебен дълг; 

4.(доп. с решение №1-2/16.02.15г.)  Когато две или повече деца от едно семейство са приети 
в едно или в различни детски заведения в общината и едното от тях е в предучилищна 
подговитителна група таксата за второто се заплаща с 50% намаление от пълната такса, за третото 
– 25 %, а за всяко следващо такса не се заплаща Когато две или повече деца от едно семейство са в 
предучилищни подготвителни групи в едно или различни учебни заведения в общината намаления 
не се ползват, освен ако не се следват на друго основание; 

(12)(изм. с решение №03-15/23.12.11г.) Дневният оклад на едно дете в целодневна детска 
градина и в обединено детско заведение се определя на 1,50 лв., считано от 01.01.2012 г. 

Чл. 24(1)/изм. с реш. №7-22/31.07.15/ Учениците, които ползват общежитие, не заплащат 
месечна такса 

(2) (изм. с реш. №4-17/08.06.17) За ползването на общежитието в град Генерал Тошево от 
лица, които не са ученици в образователни институции на територията на града, същите заплащат 
такса от 7 лв. на ден. 

Чл. 25. (1)(изм. с реш. №4-17/08.06.17) Лицата, които ползват услугите на Домашен 
социален патронаж (ДСП) заплащат  такса за храна в размер на съответстващата реална издръжка 
на едно лице за дните на ползваната услуга, съгласно чл. 86 от Закона за местните данъци и такси 
(ЗМДТ). Лице, сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка  
и гледане заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на база „пълни разходи”, 
включващи  работна заплати и осигуровки на персонала за сметка на работодателя, разходи за 
управление и контрол, разходи, имащи отношение към формиране на таксата – абонаментно 
обслужване на софтуерен  продукт, почистване на мазниноуловилите и други материални разходи, 
като размера на таксата се калкулира ежемесечно. 

(2)/изм. с реш. №7-21/31.07.15г./ Реалната издръжка на едно лице включва месечните 
разходи за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, 
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както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 
канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и 
чуждестранни физически и юридически лица. 

(3)/изм. с реш. №7-21/31.07.15г./ Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето. 
(4)/изм. с реш. №12-5/30.10.08, изм. с реш. №13-19/14.12.12//изм. с реш. №7-

21/31.07.15г./Лицата, чиито доходи са до 145 /сто четиридесет и пет/ лв. и не са сключили договор 
за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка или гледане, заплащат 70% от 
съответстващата реална издръжка на едно лице за дните на ползваната услуга. 

 (5) Съгласно Закона за ветераните от войната (ДВ бр.152/1998г.) същите ползват предимство 
като заплащат до 30 % от получаваната от тях пенсия, но не повече от определената такса в ал. 1. 
Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на Общината. 

(6)Съгласно чл.19 ал.2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, същите 
ползват предимство като заплащат 30% от размера на определената такса в чл.25 ал.1 на същата 
Наредба. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината. 

(7) Почетните граждани на гр.Ген.Тошево да ползват предимство като заплащат 30% от 
размера на определената такса в чл.25 ал.1.Останалата част от разходите е за сметка на бюджета 
на Общината.  

 ал.8(доп. с решение №08-14/30.05.12г.) Лицата, които ползват услугите на ДСП и 
лицата, които не са абонати на ДСП/по програми, проекти, звена и други подобни/ заплащат 
потребителски такси съгласно Методика за изчисление на потребителска такса за потребление на 
социалните услуги: за лична помощ, за  социална подкрепа и за помощ при комунално-битови 
дейности. 

Чл. 26./изм. с реш. №7-21/31.07.15г.//изм. с реш. №4-17/08.06.17г/ Таксите по този раздел 
се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общински 
бюджет до 10 число на съответния месец, с изключение на тези по чл.25, ал.1, които се събират и 
внасят до 25- то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

 
 

РАЗДЕЛ ІV 
 

Туристическа такса 
 
Чл. 27.(отм. с решение №01-14/20.01.11г.) 
 
 

РАЗДЕЛ V 
 

Такси за добив на кариерни материали 
 

Чл. 28.(отм. с решение №10-20/01.08.12г.) 
 
Чл. 29.(отм. с решение №10-20/01.08.12г.) 
 
Чл. 30.(отм. с решение №10-20/01.08.12г.) 
Чл. 31.(отм. с решение №10-20/01.08.12г.) 
Чл.32.(отм. с решение №10-20/01.08.12г.) 
 
 

РАЗДЕЛ VI 
 

Такси за технически услуги 
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Чл. 33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и 

обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл. 34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 
ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл. 35. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, 
организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл. 36. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва: 
1.  за издаване на скица за недвижим имот - 10.00 лв. 
2.  за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване - 15,00 лв. 
3.  за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5,00 лв. 
4. за определяне на строителна линия и ниво на сгради: 
            до 100 кв.м. - 0,50 лв./кв.м., но не по-малко от 10 лв. 
            от 100 кв.м. до 500 кв.м. - 50 лв. + 0,025 лв./кв.м. на 100 кв.м. 
            от 500 кв.м. до 1500 кв.м. - 60 лв. + 0,02  лв./кв.м. на 500 кв.м. 
            от 1500 кв.м. и повече - 80 лв. + 0,01  лв./кв.м. над 1500 кв.м. 
5. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното 

устройство - 10.00 лв. 
6. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях - 

6.00 лв. 
7.  за издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, 

павилиони, кабини и други - 20.00 лв. 
8. за издаване на разрешение за строеж съгласно чл. 147, ал.1,2 от ЗУТ  - 20.00 лв. 
9.за изготвяне на пазарна оценка до 5000 лв.– 1 % от ст/та на оценката,но не по-малко от 

20.00 лв. 
от 5000 лв.- 20 000 лв – 50 лв. + 0,5% за горницата 
от 20000 до 100000 лв.-125 лв. + 0,3% за горницата 
над 100000 лв -365лв + 0,1% за горницата 
Чл. 37. (1) Срокът за извършване на технически услуги е 7 дни, ако не е определен в друг 

нормативен акт. 
(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява в по-долна 

категория. 
(3)(изм. с решение №4-22/30.04.13г.)За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се 

удвоява 
 

 
РАЗДЕЛ VII 

 
Такси за административни услуги 

 
Чл.38 /изм. с реш. №13-26/14.12.12г./ (1) За извършени услуги по гражданско състояние и 

ЕСГРАОН, се заплащат следните такси: 
 1.За издаване на удостоверение за наследници до 2 страници – 7.00 лв. и за всяка 

следваща по 2.00 лв.  
 2.За издаване на удостоверение за семейно положение – 4.00 лв. 
 3.За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 4.00 лв. 
 4.За издаване на удостоверение за съпруг/а  и родствени връзки – 5.00 лв. 
 5.За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 4.00 лв. 
 6.За издаване на удостоверение за правно ограничение – 4.00 лв. 
 7.За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 4.00 лв. 
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 8.За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 4.00 лв. 
 9.За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в 

чужбина – 4.00 лв. 
 10.За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в Р България – 4.00 лв. 
 11.За издаване на удостоверение за постоянен адрес – 4.00 лв. 
 12.За издаване на удостоверение за настоящ адрес – 4.00 лв. 
 13.За издаване на удостоверение за промени в постоянен адрес – 4.00 лв. 
 14.За издаване на удостоверение за промени в настоящ адрес – 4.00 лв. 
 15.За издаване на дубликати на удостоверения за раждане или за граждански брак, 

както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лв. 
 16.За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 3.00 лв. 
 17.Предоставяне на копие от регистри по гражданско състояние и регистри на 

населението – 2.00 лв. на страница. 
 18.Удостоверяване за положен подпис на документи по гражданско състояние за 

чужбина – 5.00 лв. 
 19.Удостоверяване на положен подпис по чл.83 – ЗННД/нотариални заверки/ - първи 

подпис – 3.00 лв. и на всеки следващ подпис – 2.00 лв. 
(2) /изм. с реш. №13-26/14.12.12г./ Всички документи, описани по ал./1/ се издават в един 

екземпляр, а при поискване за издаване на повече от един екземпляр се събира такса – 1,50 лв. на 
страница. 

(3) /изм. с реш. №13-26/14.12.12г./(изм. с решение №1-11/01.02.16г.)Срокът за извършване 
на административните услуги по гражданско състояние и ЕСГРАОН е до 3 работни дни. Ако 
извършването на услугата налага установяване на факти и обстоятелства изискващи проверка, 
срока се удължава до 14 работни дни, а при събиране на допълнителни сведения или проучвания, 
срока може да бъде удължен до 30 работни дни. При удължаване на срока за произнасяне 
заявителя задължително се информира писмено, като се посочват мотивите, налагащи 
удължаването, както и срока за произнасяне. 

(4) /изм. с реш. №13-26/14.12.12г./ За извършване на бърза услуга, която се извършва в 
рамките на 1 работен ден/ при положение, че искането от гражданина е подадено до 12 часа/ се 
събира такса в двоен размер. Ако искането на гражданина е подадено след 12 часа в рамките на 
работния ден бързата услуга се извършва до края на следващия работен ден. 

(5) /изм. с реш. №04-20/30.03.2012г.; изм. с реш. №13-26/14.12.12г/ Такса за предоставяне 
на достъп до обществена информация както следва: 

 1.Дискета – 1 брой – 0.50 лв. 
 2.СД – 1 брой – 0.50 лв. 
 3. DVD – 1 брой – 0.60 лв. 
     4. Видеокасета– 1 брой – 3.25 лв. 
 5. Аудиокасета– 1 брой – 1.15 лв. 
6. Разпечатване – една страница /А4/ - 0,12 лв. 
 7.Ксерокопие – една страница /А 4/ - 0,09 лв 
 8.Факс – една страница /А4/ - 0,60 лв. 
 9.Писмена справка – една страница /А 4/ - 1.59 лв. 
  
  Стойностите не включват ДДС 
 
Чл. 39 За издаване на удостоверение на местно поделение на вероизповеданията се заплаща 

такса в размер на 7 лв. 
Чл.40.(изм. с реш.№1-17/29.01.13)(изм. с реш.№4-17/08.06.17г.) За  издаване  на  данъчна  

оценка  на  недвижими  имоти  се  заплаща  такса  в  размер  както  следва :  
Обикновена – в 5 дневен срок от подаване  на искането 
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                     За  физически  и  юридически  лица  -  4 лева  
Бърза – до 1 работен  ден 
   За  физически  и  юридически  лица  -  10 лева  
 
чл. 41.(изм. с реш.№1-17/29.01.13)(изм. с реш.№4-17/08.06.17) За издаване на 

удостоверение  по  декларирани  данни:  
        Обикновена – до  7 дни от подаване на искането 
                                За  физически  и  юридически  лица  -  3 лева  
  Бърза – до 1 работен  ден 
                                За  физически  и  юридически  лица  -  7,50 лева  
чл. 42.(изм. с реш.№1-17/29.01.13) (изм. с реш.№4-17/08.06.17) За издаване на удостверение 

за платен  данък  върху наследствата се  заплаща: 
             Обикновена – до 7 дни от подаване на искането 
                       За  физически  и  юридически  лица – 1 лв. 
              Бърза – до 1 работен  ден 
                       За  физически  и  юридически  лица – 3 лв   

чл. 43.(изм. с реш.№1-17/29.01.13)(изм. с реш.№4-17/08.06.17) За  издаване  на  служебна  
бележка  за  МП / дубликат на квитанция/ 

            Обикновена – до  7  дни от подаване на искането 
                          За  физически  и  юридически  лица  -  2,00  
            Бърза –  до 1 работен  ден                    
                         За  физически  и  юридически  лица  -  5,00 лева   
чл. 44.(изм. с реш.№1-17/29.01.13)(изм. с реш.№4-17/08.06.17) За  заверено  копие  от  

данъчна  декларация  по  ЗМДТ се  заплаща : 
             Обикновена – до  7 дни от подаване на искането 
                          За  физически  и  юридически  лица  -  3,00  
             Бърза – до 1 работен  ден 
                          За  физически  и  юридически  лица  -  7,50  лева  
чл. 45.(изм. с реш.№1-17/29.01.13) За  изготвянето  на  удостоверение  за  наличие  или  

липса  на  задължение  по  реда ДОПК: 
                                                  Обикновена – в  7 -  дневен срок от подаване на искането 
За  физически  и  юридически  лица  -  2,00  
                                                    Бърза до 1 работен  ден 
За  физически  и  юридически  лица  -  5  лева  
Чл. 46. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на 

вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 6,50 лв. 
Чл. 47.(отм. с решение № 4-11/16.03.2010г.) 
Чл. 48.(1) (отм. с решение № 4-11/16.03.2010г.) 
(2) (отм. с решение № 4-11/16.03.2010г.) 
(3) (отм. с решение № 4-11/16.03.2010г.) 
(4) (отм. с решение № 4-11/16.03.2010г.) 
(5) (отм. с решение № 4-11/16.03.2010г.) 
(6) За разрешение за удължено работно време се заплащат следните такси: 
- заведения намиращи се в гр. Генерал Тошево – 25 лв./час на месец; 
- заведения намиращи се в селата на общината –   5 лв./час на месец. 
Чл. 49. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, с изключение на 

годишните такси по чл. 48, ал. 2. 
Чл. 50.(изм. с решение № 3-19/25.04.2017г.)(1) За общински вестник «Добруджански глас» 

се събират такси: 
а) Малки обяви до 10 думи – 5.00 лв./бр. 
б) Обяви над 10 думи - по 0.50 лв./кв.см., но не по-малко от 5 лева; 
в) Рекламни карета – 0.30 лв./кв.см., но не по-малко от 5 лева; 
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г) Скръбни вести и възпоменания – 5.00 лв./бр. 
 (2)(доп. с решение № 3-19/25.04.2017г.) Таксите по ал.1 се заплащат на касата на Общинска 

администрация Генерал Тошево, като вносната бележка се представя в редакцията на в. 
«Добруджански глас»; 

 
Чл.50а.(доп. с решение № 3-19/25.04.2017г.)(1) За Исторически музей гр. Генерал Тошево, в 

т. ч. музейните обекти в село Красен и село Дъбовик, се събират следните такси: 
- продажба на рекламни материали (дипляни, брошури и др.), свързани с дейността на музея 

– на тяхната себестойност; 
(2) Входът на Исторически музей гр. Генерал Тошево, в т. ч. музейните обекти в село Красен 

и село Дъбовик, е безплатен за посетители. 
 

РАЗДЕЛ VІІІ 
Такси за гробни места 

 
Чл. 51. /изм. с реш. №13-26/14.12.12г/ За запазване на гробни места за вечни времена се 

заплаща еднократна такса в размер на 60.00 лв.  
Чл. 52. Таксите се събират от ОА. 

 
РАЗДЕЛ ІХ 

 
Такса за бране на плодове от орехови насаждения – общинска собственост 

  
Чл.53.(изм. с решение №1-11/01.02.16г.)(1) Бране на плодове от орехови насаждения – 

общинска собственост, от 01. 07 на текущата година, се извършва след подаване на заявление, 
заплащане на такса и получаване на персонално позволително за добив на плод от орехови 
насаждения, издадено от кмета на община Ген. Тошево. 

 (2) Таксата се заплаща преди издаване на позволително за бране на ореховите 
насаждения. 

      1. Такса се заплаща средно на дърво в размер на 7,00 лева. 
 
 

РАЗДЕЛ Х 
 

Такса за ползване на общинските мери и пасища 
 

Чл.54. (1)(изм. с Решение №07-15/04.05.12г(отм. с Решение № 3-24/25.03.2014г.) 
 
 

РАЗДЕЛ ХІ 
 

Такса за притежаване на куче 
 

Чл.55. (1). Всеки собственик на куче, с постоянен адрес/седалище на територията на 
Общината, заплаща годишна такса за притежаване на куче, в размер на 5 /пет/лева. 

(2).Освобождават се от такса собствениците на: 
1. кучета на инвалиди; 
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 
3. кучета, използвани за опитни цели; 
4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 
5. кастрирани кучета; 
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6.(изм. с решение №4-16/08.06.17г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански 
животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.; 

(3). В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация 
по образец в общината по постоянния му адрес/седалище в отдел ”Местни данъци и такси”. 

(4).Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година, или в едномесечен срок 
от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити 
през текущата година таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки 
месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. 

(5).Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с 
намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 
 

РАЗДЕЛ ХІІ 
Маркиране на дървесина и такса за издаване на превозен билет за 

транспортиране на дървесина добита, извън горските територии 
 

Чл.55а Маркиране на дървесина и такса за издаване на превозен билет за транспортиране на 
дървесина добита, извън горските територии, както следва: 
   1.(изм. с решение №1-11/01.02.16г.) Таксата за всеки маркиран  кубически метър е  2 
лв. 

 2. Таксата  за издаден билет  е 5 лв.,  
 3. Таксите се  заплащат  в касата на Общината, ет. 1 в Център за услуги и информация, 

при издаване на превозния билет. 
 4. Маркирането на дървесина и издаването на превозен билет се извършва от 

длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Общината. 
 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

 
Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината 

на физически и юридически лица 
 
Чл. 56. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, 

се определя цена с тази Наредба. 
Чл.56а.(доп. с решение №3-15/20.03.18г.)(1) За ползване на легловата база на обект „Къмпинг 

село Красен“ се събира такса, покриваща извършените от Община Генерал Тошево разходи по 
реновирането, ползването и поддръжката на имота. 

(2)  Таксата за ползване се заплаща в кметство село Красен. 
Чл. 57. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от 

общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки 
разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 
б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за 

материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване; 
в/ разходи за управление и контрол; 
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на 

стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху 
околната среда; 

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата 
система за отчетност. 

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 
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(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях 

постъпват в бюджета на общината. 
Чл.57а.(доп. с решение №1-11/01.02.16г.)(1) За извършването на услуга, за която е 

необходимо представяне на друг акт, удостоверение, документ или информация, с които Община 
Генерал Тошево може да се снабди служебно, включително ако същите се издават от друг 
административен орган, Общинска администрация предприема необходимите действия да се 
снабди с тях по служебен ред, освен ако закона определя друго. 

 (2) Ако Община Генерал Тошево не може да се снабди служебно с необходимия акт, 
удостоверение, документ или информация, от които зависи извършването на услугата, заявителя 
се уведомява писмено, като се посочват мотивите за това и указания за акта, удостоверението или 
документа, който следва да представи.  

 (3) В хипотезата на ал.1, заявителя заплаща само стойността на заявената 
административна услуга. 

(4) При служебно искане от страна на друг административен орган за предоставяне на акт, 
удостоверение, документ или информация, с които Община Генерал Тошево разполага, Общинска 
администрация го предоставя във възможно най-кратък срок. 

Чл. 58. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 
1. обикновена; 
2. бърза; 
3.(отм. с решение №4-22/30.04.13г.) 

(2)(изм. с решение №4-22/30.04.13г.)Сроковете за извършване на услугите са: 
1. обикновена – в рамките на 7 работни дни, освен когато не е предвидено друго в закон; 
2. бърза – в рамките до 5 работни дни; 
 (3)Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на 

необходимите документи по чл.48 и заплащане на цената на съответния вид услуга. 
 (4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 
 (5)(изм. с решение №4-22/30.04.13г.) Бързата услуга се заплаща в двоен размер.  
Чл. 59. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на 

право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината. 
Чл. 60. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на 

общината. 
Чл. 61. При неспазване на сроковете по чл. 37, ал.2 размерът на цената на услугата се 

намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния 
й размер.  

Чл. 62. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част 
от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва. 

Чл. 63 (1)  Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях. /приложение №1/ 
 (2)   Цената на тръжната документация, изготвена за приватизация, концесия, за 

възлагане на обществени поръчки, за отдаване под наем, за продажба по Закона за общинската 
собственост, за възлагане на обществен превоз, за отдаване под наем на земи от общински 
поземлен фонд, и във всички други случаи, в които такава се изготвя, не може да бъде по-висока 
от действителните разходи за нейното изработване. 

 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 

     Местни данъци 
 
Чл. 64. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на 

местните данъци на територията на община Ген.Тошево 
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Чл. 65.В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:  
  1. Данък върху недвижимите имоти; 
  2. Данък върху наследствата; 
  3. Данък върху даренията; 
  4. Данък при възмездно придобиване на имущества; 
  5. Данък върху превозните средства; 
  6. Патентен данък 
  7. /доп. с решение №01-14/20.01.11г./ Туристически данък 
  8./доп. с решение №01-14/20.01.11г./Други местни данъци, определени със 

закон. 
9./доп. с решение №8-22/29.10.16г./Данък върху таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 66. (1) Размерите на местните данъци по чл.65 се определят с тази наредба при 
условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси; 

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на 
местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер 
към 31 декември на предходната година; 

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне 
на местните данъци в течение на годината. 

Чл. 67(изм. с решение №1-11/01.02.16г.)( (1) Местните данъци се заплащат в брой в касите 
на Общинска администрация Генерал Тошево или безкасово по съответната сметка. 

(2) Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от 
техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се 
обнародва в "Държавен вестник". 

(3)Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Чл. 68. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват 
от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по 
реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 

(2)/изм. с решение №01-14/20.01.11/Невнесените в срок данъци по този закон се събират 
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс или от частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Чл. 69. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с 
гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци. 

Раздел  І  
Данък върху недвижимите имоти 

 
Чл.70 (1)(изм. с решение №1-25/30.01.19)  С данък върху недвижимите имоти се облагат 

разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в 
сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по 
чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, 
когато това се изисква по реда на специален закон. 

 (2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и 
общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се 
облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост. 

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за 
действително застроената площ и прилежащия й терен. 
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(4)(доп. с реш.№11-12/20.12.2013г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна 
оценка до 1680 лв. включително 

Чл. 71.(1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими 
имоти. 

(2)/изм. с решение №01-14/20.01.11/  Собственикът на сграда, построена върху държавен 
или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или за съответната част от него. 

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят. 
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. 
(5)/доп. с решение №01-14/20.01.11/ За имот - държавна или общинска собственост, данъчно 

задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
Чл.72 (1)(изм. с решение №1-25/30.01.19) Когато върху облагаем недвижим имот правото на 

собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат 
данък съответно на частите си. 

Чл. 73.(1)Данъкът върху недвижимите имотисе заплаща: 
1. в брой в касите на общината, находящи се Община Ген.Тошево 
2. по банков път – по банковата сметка на общината; 
3. с пощенски запис. 
(2)(изм. с решение №1-25/30.01.19) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от 

съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот 
за сметка на останалите. 

Чл. 74. (1)(изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №11-29/22.12.09; изм. с 
решение №01-14/20.01.11г.; изм. с решение №10-20/01.08.12г.)(изм. с решение №1-
11/01.02.16г.)(1)Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните 
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
Чл. 75.Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не. 
Чл. 76.От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от 

Закона за местните данъци и такси. 
   Чл. 77.Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на 

територията на която се намира имотът. 
Чл. 78./изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №11-29/22.12.09; изм. с реш. 

№3-18/26.03.20/ (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот 

(2) /отм. с реш. № 3-18/26.03.20/ 
Чл.78а (доп. с решение №1-25/30.01.19)(1) За новопостроените сгради и постройки, които не 

подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът 
уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава 
данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. 

2.(доп. с решение №4-14/19.12.19)(Нова - В  сила от 01.01.2020 г.) Не се подават данъчни 
декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в 
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на 
данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по 
чл. 4, ал. 1 от закона  от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, 
определен от министъра на финансите 

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни 
права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава. 

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в 
срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи 
значение за определянето на данъка. 

(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на 
самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за 
определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%A3%D0%A2_2001');
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(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от 
ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след 
изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз 
основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. 

(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите 
съсобственици или ползватели. 

(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи 
значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в 
качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската 
администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота. 

Чл.79.Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми 
съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, 
местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно 
задължените лица. 

Чл. 80.(изм. с решение №10-20/01.08.12г.) (1) Данъчната  оценка на  недвижимите  имоти  
на предприятията  е  по високата  между  отчетната  им  стойност  и  данъчната оценка  съгласно  
приложение  №2 от  ЗМДТ, а за  жилищните имоти – данъчната  им  оценка  съгласно  приложение 
2 от ЗМДТ” 

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на 
предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно 
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка 
съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху 
които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя 
съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на 
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на 
общинската администрация може да ползва и вещи лица. 

Чл. 81. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, 
ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи. 

 (2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху 
новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския 
съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените 
места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. 

Чл. 82.(1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. 
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на 

сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.  
(3)(доп. с решение №1-25/30.01.19) В случай, че е установено деклариране на повече от едно 

основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се 
дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани 
като основни жилища. 

Чл. 83.Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна 
декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 84. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата 
по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, 
която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
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Раздел ІІ 
 

Данък върху наследствата 

Чл. 85.(1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание 
имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на 
чуждите граждани.  

           (2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български 
граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната. 

Чл. 86. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и 
недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и 
задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго. 

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на 
наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор. 

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон. 

Чл. 87. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по 
завещание, както и от заветниците. 

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по 
права линия без ограничения. 

Чл. 88. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или техните 
законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за 
местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако 
последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от 
имуществото му в страната. 

Чл. 89. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява 
съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 90. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки 
наследник се определя дял по реда на Закона за наследството . 

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, 
оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 91(изм. с решение №13-21/18.12.08г.)Данъкът се определя поотделно за всеки 
наследник или заветник, както следва: 

1. за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250000 лв; 
2. за лица, извън посочените в т.1 – 6,0 на сто за наследствен дял над 250000 лв; 

Чл. 92. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от 
Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 93. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по 
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Чл. 94. Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението. 
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Раздел ІІІ 
Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин 

 

Чл. 95. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и 
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, 
придобити по възмезден начин. 

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по 
друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. 

(3)(изм. с решение №10-20/01.08.12г.)Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 
които не са регистрирани за движение в страната. 

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или 
въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на 
инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права 
линия и между съпрузи. 

Чл. 96. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл. 97. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на 
прехвърлянето. 

Чл. 98(1) /изм. с решение №13-21/18.12.08/При дарение на имущество, както и в случаите 
по чл.44,ал.2 от ЗМДТ, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в 
размер на : 

 а/ 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; 
 б/ 6,0 на сто – при дарение между лица извън посочените в буква “а” 
(2)/изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №11-29/22.12.09/ При възмездно 

придобиване на имущество данъкът да е в размер на 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното 
имущество, а при замяна оценката на имуществото с по-висока стойност. 

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът 
се начислява върху превишението. 

(4)(доп. с решение №1-11/01.02.16г.) При придобиване на недвижим имот на основание 
чл.587 от Гражданско-процесуалния кодекс, включително и при давностно владение, се начислява 
данък в размер на 3 на сто.  

Чл.99(изм. и доп. с решение №1-11/01.02.16г.)(1) Освобождават се от данък придобитите 
имущества по чл.48 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по чл.49, ал. 2 от Закона за 
местните данъци и такси, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с 
данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

(3) Декларация по ал.2 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от 
Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност. 

Чл. 100. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в 
останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. 
Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес. 

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права 
върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи -  в двумесечен срок 
от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните 
данъци и такси. 
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Раздел ІV 
Данък върху превозните средства 

 
Чл. 101. С данък върху превозните средства се облагат: 
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България; 
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; 
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за 

гражданските въздухоплавателни средства. 
Чл. 102. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. 
Чл. 103.(изм. с решение №1-11/01.02.16г.)Собствениците на превозни средства, с 

изключение на случаите по чл.54 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, декларират пред 
общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 
двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за 
движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за 
движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока 
по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл104(1)(изм. с решение №1-25/30.01.19г)(изм. с решение №4-14/19.12.19г)За леките и 
товарни автомобили с техническа максимална допустима маса не повече от 3,5 т. годишния 
данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен . 

1.Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 
мощността на двигателя, коригирана  с коефициент в зависимост от годината на производство 
както следва: 

а)  до 55 kW включително – 0.52 лв. за 1 kW; 
б) над 55 kW до 74 kW включително -  0,70 лв. за 1 kW; 
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,45лв. за 1 kW; 
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW; 
д) над 151 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW; 
е) над 246 kW -2,80 лв. за 1 kW; 
Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността 

на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, 
по следната формула:  

ИмК = СkW x Кгп, където: СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността 
на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от 
общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 от закона. 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 
размери: 

 
Брой на годините от 

годината на производство, 
включително годината на 
производство 

оефи- 
циент 

Над 20 години 1 
Над 15 до 20 години 

включително  

Над 10 до 15 години 
включително 3 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB1_%D0%B0%D0%BB2');
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Над 5 до 10 години 
включително 5 

До 5 години 
включително 3 

 
2 Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила както 

следва: 
 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, "Евро 1" 
"Евро 2" 

1.10 

"Евро 3" 1 

"Евро 4" 0.80 

"Евро 5" 0.60 

„Евро 6“, "ЕЕV 0.40 
 
 (2)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.) Данъка 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 – 6,50 лв.; 
2. къмпинг ремарке – 13,00 лв. 
(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 13.00 лв, а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб. см включително – 15,60 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително – 33.00 лв.. 
3. над 250 до 350 куб. см включително – 45,50 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително – 65.00 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително – 97,50 лв. 
6. над 750 куб. см – 130 лв. 
(4)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.) Данъка за триколесно превозно средство, определено в 

чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. 
относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 
60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото 
тегло в размер, както следва: 

1. до 400 кг включително – 5,20 лв.; 
2. над 400 кг – 7,80 лв. 
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –65.00 лв. 
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 130 лв. 
(6)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.)  Данъка за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер на 13.00 лв.. за всеки започнати 750 кг 
товароносимост. 

 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремаркесе определя в зависимост от допустимата 
максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на 
влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 
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Брой оси на  
седловия 
влекач/влекача 
за ремарке 

Допустима 
максимална маса на 
състава от превозни 
средства, посочена в 
свидетелството за 
регистрация на влекача 
(в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 
повече от 

по-малка 
 от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с  

окачване, прието за 
еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 10.40 
 36,40 

  
  

18 
  

20 
  36,40 83,20 

  
  

20 
  

22 
  83,20 191,10 

  
  

22 
  

25 
  247 444,60 

  
  

25 
  

26 
  444,60 780 

  
  

26 
  

28 
  444,60 780 

  
  

28 
  

29 
  430,30 518,70 

 
 

29 
 

31 
 518,70 851,50 

 
 31 33 851,50 1181,70 

 
 33 38 1181,70 1795,30 

 
 38 - 1309,10 1779,70 

Б) с три и повече 
 36 38 832 1154,40 

 38 40 1154,40 1596,40 

 40 - 1596,40 2362,10 
  
(8)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.)  Данъка за специализирани строителни машини 

(бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, 
е в размер на 65,00 лв. 

(9)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.)   Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона 
е в размер на 130,00 лв. 

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 
1. от 11 kW до 18 kW включително – 6,50 
2. над 18 kW до 37 kW включително – 9,10 лв. 
3. над 37 kW – 13.00 лв. 
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 32,50 лв. 
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(12)(изм. с решение №01-14/20.01.11)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.) Данъка за моторни 
шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в 
размер на 65,00 лв. 

 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва: 

 

Брой оси на 
моторното превозно 

средство 

Допустима 
максимална маса Данък (в лв.) 

равна или 
повече от 

по-
малка 

от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 39 79,30 

 13 14 79,30 218,40 

 14 15 218,40 308,10 
 
 15 - 308,10 696,80 

Б) с три оси 15 17 79,30 137,80 

 17 19 137,80 282,10 

 19 21 282,10 366,60 

 21 23 366,60 564,20 

 23 - 564,20 877,50 
В) с четири оси 23 25 366,60 371,80 

 25 27 371,80 579,80 
 27 29 579,80 920,40 
 29 - 920,40 1365,00 

 
(13)а (доп. с решение №1-25/30.01.19г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без 
екологична категория. 

(14)(доп. с решение №1-11/01.02.16г.) Община Генерал Тошево предоставя на 
Министерство на финанси данните по ал. 1 до ал.13 включително:  

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и 
такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от Министерството на вътрешните работи, или 

2. ежемесечно - на електронен носител. 
(15)(доп. с решение №1-11/01.02.16г.)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.) Алинеи от 1 до 13 

включително не се прилагат, когато:  
1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
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2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, 

съответно седалище на територията на страната; 
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 
5. (отм. с решение №1-25/30.01.19г.)     
Чл. 105. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва: 
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в 

регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с 
река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер на 1,30 лв. за всеки започнат бруто тон; 

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на 
големите кораби в българските пристанища - в размерна3 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 
бруто тона включително и в размерна 1,30 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона; 

3. за един джет - в размер на 130 лв. 
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер на 26 лв.  за всеки започнат бруто тон; 
5. за скутери - в размер на 3,51 лв. за киловат; 
6. за влекачи и тласкачи - в размер на 0,18 лв. за киловат; 
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер на 0,65 лв.за тон максимална 

товароносимост. 
Чл. 106. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва: 
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети –  26 

лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 
2. за параплан – 15,60 лв. 
3. за делтаплан – 15,60 лв. 
4. за мотоделтаплан – 26 лв. 
5. за свободен балон – 39 лв. 
6. за планер – 39 лв. 
Чл. 107. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните 

данъци и такси. 
Чл. 108.(изм. с реш.№11-12/20.12.2013г.)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.) (1). За мотопеди 

и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична 
категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични 
категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък. 

(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, 
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория 
"Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и 
"ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. 

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в 
градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, 
данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие 
че не се използват за други цели. 

(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на  моторното   
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория. 

Чл. 109. (1)(изм. с решение №1-11/01.02.16г.) Данъкът върху превозните средства се плаща 
на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 
дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

 (2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, 
данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията 
им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, 
включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. 
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(3)(доп. с решение №10-20/01.08.12)(изм. с решение №1-25/30.01.19г.) Заплащането на 
данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. 
Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за 
електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, 
поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в 
изпълнение на чл. 5а, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 
2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 
  Чл. 110.(изм. и доп. с решение №1-11/01.02.16г.) Данъкът се внася в приход на бюджета на 

общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а 
когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5от Закона за местните данъци и такси в 
приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. 

 
 

Раздел V 
 

Патентен данък 
 

Чл. 111. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, 
посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси 
(патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при 
условие че: 

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на 

регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон. 
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица. 
(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за 

облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Чл. 112. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е 

прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна 
дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни 
месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна 
година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица. 

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или 
лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия 
ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на 
тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2. 

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното 
данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния 
данък, за което не се заплаща такса. 

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък 
върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица за цялата данъчна година. 
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Чл. 113. За целите на патентния данък се определят зони съгласно Приложение № 2 от тази 
наредба.  

Чл. 114. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно 
съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за 
всеки обект поотделно.  

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с 
изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от 
Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията 
на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на 
дейността. 

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 
2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през 
течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, 
размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя 
на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 
към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се 
промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за 
данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в 
обстоятелствата. 

(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V 
от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху 
доходите на физическите лица. 

Чл. 115. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат 
да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена 
работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление 
на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за 
тази дейност през цялата данъчна година; 

2./изм. с решение №01-14/20.01.11/физическите лица, включително едноличните търговци, 
които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 
посочените в т. 1-36 от приложение № 3, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която 
определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението 
не се прилага;  

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват 
патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен 
данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата 
данъчна година; 

4. /изм. с решение №3-18/26.03.20г./ Данъчно задължените лица, които подлежат на 
облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за 
занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава 
втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен 
данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по 
чл. 61н от закона е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, 
издадено от съответната регионална занаятчийска камара.“ 
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 (2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна 
година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението. 

Чл. 116. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна 
декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, 
до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната 
декларация се подава непосредствено преди започването на дейността. 

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и 
в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните 
обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. 

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по 
чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, 
следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2. 

Чл.117. (1) Данъчните декларации по чл.116 се подават в общината, на територията на която 
се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се 
извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният 
адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. 

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез 
пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е 
постоянният адрес на пълномощника. 

Чл. 118. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 
1. за първото тримесечие - до 31 януари; 
2. за второто тримесечие - до 30 април; 
3. за третото тримесечие - до 31 юли; 
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. 
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата 

част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на 
декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за 
подаване на декларацията. 

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира 
обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в 
обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес 
на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът 
се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столична 
община. 

Чл. 119. Лицата по чл.111, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 
Приложение № 3. 

 
Раздел VІ 

Туристически данък 
 
Чл.120. (1) С туристически данък се облагат нощувките. 
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
(3)(изм. с реш.№11-18/20.12.13г.) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на 

общината по местонахождение на  местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. 
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото 

лице към лицето, ползващо нощувка.  
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(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с 
туристически данък за предходната календарна година. 

Чл. 121./изм. с решение №13-24/14.12.12г./изм. с реш.№11-18/20.12.13г./ Размерът на 
дължимия туристически данък за местата за настаняване се определя, както следва:  

1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди - 0,60 лв. за нощувка; 
Чл.122(1) Лицата, извършващи  хотелиерство, са  длъжни  да  водят  регистър  на  

настанените  туристи   и  за  реализираните  от  тях  нощувки , включително  по  гражданство  на  
туриста. 

(2)(отм. с реш.№ 11-18/20.12.13г) 
(3)(изм. с реш.№ 11-18/20.12.13г) Лицата , извършващи  хотелиерство, са  длъжни   

ежемесечно  да  подават  информация  за  реализираните  нощувки  в  община  Генерал  Тошево 
чрез справка-декларация 

(4)(доп. с реш.№11-18/20.12.13г) Справките-декларации по ал. 4 се подават в съответната 
община по електронен път. 

(5)(доп. с реш.№11-18/20.12.13г) За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-
декларация по ал. 4, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните 
данъци и такси. 

 
Раздел VІІ 

 
Чл.123./доп. с решение №8-22/29.10.16г./(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 шести 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 Ген. Тошево по реда на Закона за автомобилните превози. 

Чл. 124./доп. с решение №8-22/29.10.16г./(1) Годишния размер на данъка върху таксиметров 
превоз на пътници е 300 лева. 

(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) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет не е определил размера 
на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година, данъкът се събира на 
базата на действащия  размер за предходната година. 

Чл. 125./доп. с решение №8-22/29.10.16г./ (1) Преди получаване на издаденото разрешение 
по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна 
декларация по чл.61х, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

(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 съответната община. 
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Чл.126./доп. с решение №8-22/29.10.16г./Дължимият данък върху  таксиметров превоз на 
пътници постъпва в приход на Община Генерал Тошево ако разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната територия. 

Чл. 127./доп. с решение №8-22/29.10.16г./(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: 

ДДТГ = ГДТПП х БМ, където 
                       12 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година: 
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.124; 
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване  на разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници. 
(2) /изм. с решение №3-18/26.03.20г./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=ПДТПП х ОМ, където 
                            БМ 
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година;  
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е 

издадено разрешението;  
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът 

върху таксиметров превоз на пътници;  
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване 
на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 128./доп. с решение №8-22/29.10.16г./Данъкът по чл. 124 се внася по сметка на Община 
Генерал Тошево преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 
автомобилните превози. 

Чл. 129./доп. с решение №8-22/29.10.16г./ Възстановяване на надвнесен данък по чл.127, ал. 
2 се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице  по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 

 
Преходни и заключителни разпоредби 

 
§1./изм. с решение №01-14/20.01.11/За 2011 г. размерът на данъка върху недвижимите 

имоти се определя в срокдо  31 януари 2011 година. В случай че в този срок не се определи нов 
размер, за 2011 година се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 
декември 2010 година.  

§ 2/изм. и доп. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №11-29/22.12.09; изм. с 
решение № 01-14/20.01.11/ (1) За 2011 година размерът на туристическия данък се определя в 
срокдо 31 януари 2011 г.  

(2) Декларацията по чл. 120, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г. 
§ 3/изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение № 01-14/20.01.11/Лицата, 

предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок до 28 
февруари 2011 година предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в 
средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона 
за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния 
туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г. 
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§ 4/изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение № 01-14/20.01.11/ Изпълнението и 
контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината и/или 
определени от него лица. 

§ 5/изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №11-29/22.12.09; изм. с решение № 
01-14/20.01.11/Тази Наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и 
такси и влиза в сила от 1 януари 2011 г. 

§ 6/изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №11-29/22.12.09/ (1) от ПЗР За 2009г. 
първата и втората вноска на окончателния годишен /патентен/ данък се внасят в срок до 30 април 
2010г. 

 (2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто. 

§ 7.Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на 
общината и/или определени от него лица. 

§ 8. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги,същото се завършва 
по реда на тази наредба с оглед  размер и срок. 

§ 9. С приемането на тази наредба се отменят разпоредбите от всички приети от ОбС  гр. 
Генерал Тошево наредби, с които се урежда определянето и администрирането на местни такси и 
цени на услуги. 

§ 10 (1) Размерът на такса за битови отпадъци по Раздел І за 2008 година е определен 
съгласно Решение на Общински съвет. 

(2)/изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №11-29/22.12.09/ от ПЗР Задължава 
кмета на общината в срок до 31.01.2010г. да внесе предложение за промяна на таксата за битови 
отпадъци в съответствие с  измененията на ЗМДТ. 

§ 11.  Тази наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и 
влиза в сила от влизане в сила на решението на Общински съвет Генерал Тошево № 3-
25/22.02.2008 година, с което е приета. Изм.с Решение № 7-9/01.07.2008г; изм. с решение №12-
5/30.10.08г.; изм. с решение №13-21/18.12.08; изм. с решение №7-15/23.09.09; доп. с решение №11-
22/22.12.09; изм. с решение №11-29/22.12.09; изм. с решение №4-5/16.03.10; доп. с решение №4-
6/16.03.10; изм. с решение №4-11/16.03.10; изм. с решение №01-14/20.01.2011; изм. с решение № 
07-16/15.08.11; доп. с решение № 08-10/21.09.11; изм. с решение №03-15/23.12.11г.; изм. с 
решение №04-20/30.03.2012г.; доп. с решение №04-21/30.03.2012г; изм. и доп. с Решение №07-
15/04.05.2012г.; доп. с решение №08-14/30.05.12г.;изм. с решение № 10-20/01.08.12г.; изм. с 
решение № 13-19/14.12.12г.; доп. и изм. с решение № 13-24/14.12.12г.; изм. с реш.№13-
26/14.12.12г.; изм. с реш.№1-16/29.01.13г.; изм. с реш.№1-17/29.01.13г.;   изм. с решение №4-
22/30.04.13г.; изм. с реш.№8-22/01.10.13г.;доп. и изм. с реш.№11-12/20.12.2013г.; изм. с реш.№3-
24/25.03.2014г.; изм. с реш.№4-1/08.05.2014г; доп. и изм. с реш.№1-2/16.02.2015г; доп. и изм. с 
реш.№7-21/31.07.2015г; изм. с реш.№7-22/31.07.2015г; доп. и изм. с реш.№1-11/01.02.2016г; доп. с 
реш.№8-22/29.10.2016г; /изм. доп. с решение №8-23/29.10.16г.//доп. и изм. с решение № 3-
19/25.04.2017г./; /доп. и изм. с решение № 4-16/08.06.2017г. и решение №4-17/08.06.2017г./ /доп. с решение № 3-
15/20.03.2018г.) (изм. и доп. с решение №1-25/30.01.19г.) (изм. с реш.№5-19/06.08.19г.)(изм. и доп. с 
решение №4-14/19.12.19г) (изм. с решение №3-18/26.03.20г.)  

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОбС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО : /П/ 
    
Недко Марчев 
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Приложение № 1 
 

Списък с видовете услуги и цени за тях. 

 

№ по ред Вид услуга Цена 
1. Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, 

заповеди, актове и договори 
2.00 лв./стр. 

2. Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка 5,00 лв./бр. 
3. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения 

към общината 
3.00 лв./бр. 

4. Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект 3,00 лв./бр. 
5. Молба с декларация за закупуване на жилище 3,00 лв./бр. 
6. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, 

протоколи и други документи 
- Първа страница: 
- Всяка следваща: 

 
 

1.00 лв. 
                     0,50 лв. 

7. (отм.Решение №1-16/29.01.13)  
8. Одобряване на комплексни инвестиционни проекти 250,00 лв./бр. 
9. Одобряване на екзекутивни документи 50,00 лв./бр. 
10. Извадка от действащ устройствен план в цифров вид 10,00 лв./бр. 
11. Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти 50,00 лв./бр. 
12. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 

застрояване 
15,00 лв. 

13. Удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ за 
строежи, сграден до 07.04.87 г. 

15,00 лв./бр. 

14. Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл.202 от 
ЗУТ/ 

15,00 лв./бр. 

15. За трасиране и нива на линейни обекти : 
до 100 м –  
от 100 м  до500 м – 
 
от 500 м до 1500 м –  
 
от 1500 м и повече – 
 

 
0,20 лв/м, но не по-малко от 5лв. 
20 лв.+ 0,05 лв./м  за горницата 
над 100 м 
40 лв.+ 0,02лв./м за горницата 
над 500 м 
60 лв.+ 0,01лв./м за горницата   
над 1500 м 

16. Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, 
детско и учебно заведение 

10,00 лв./бр. 

17. Удостоверение за ползване на строежите по предназначение (чл. 
178, ал. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 2 от Наредба 6) 

30,00 лв./бр. 

18. Удостоверения за идентичност на поземлен имот 5,00 лв./бр. 
19. Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка                   5,00 лв./бр. 

 
20. 

За одобряване на инвестиционни проекти(изм.Решение № 7-
15/23.09.09): 
 
І. Жилищни сгради и сгради от допълващото застрояване –  
 
до 20 000 лв. -   
 
 
от 20 001 лв. до 100 000 лв.- 
 
 
от 100 001 лв. до 500 000 лв.- 
 
 
от 500 001 лв. до 1 500 000 лв.- 
 

 
 
 
 
 

20 лв. 
 
 

20 лв. + 0,1 % за горницатанад 
20 000 лв. 
 
100 лв. + 0, 05 % за горницата 
над 100 000 лв. 
 
300лв. + 0,025 % за горницата 
над 500 000 лв. 
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№ по ред Вид услуга Цена 
 
от 1 500 001 лв. и повече -  
 
 
 
ІІ. Нежилищни сгради – търговски обекти, хотели, офиси, 
административни сгради, ЗОХ и други  
до 50 000 лв. -     
от 50 001 лв. до 250 000 лв.- 
 
 
от 250 001 лв. до 1 500 000 лв.- 
 
 
от 1 500 001 лв. до 5 000 000 лв.- 
 
 
от 5 000 001 лв. и повече-   
 
 
ІІІ. Производствени сгради и сгради и съоръжения на 
енергетиката: 
1.Производствени сгради (изм.Решение № 4-5/16.03.10) 
на стойност до 500 000 лв.  
 от 500 001лв.  до 2 500 000 лв. 
 
от 2 500 001 лв. до 10 000 000 лв. 
 
от 10 000 001 лв. и повече 
 
 
2. Сгради и съоръжения на енергетиката /ветрогенератори/: 
(доп. с Решение № 4-5/16.03.10) )(изм. с реш.№4-17/08.06.17) 
 
 
ІV.  За издаване допускания за:  
1. ПУП-ПРЗ до три квартала 
2. ПУП-ПРЗ над три квартала 
3. ПУП-ПР до три квартала 
4. ПУП-ПР над три квартала 
5. ПУП-ПЗ до три квартала 
6. ПУП-ПЗ над три квартала 
7. РУП 
8. ПУП – ПП до три квартала    
9. ПУП – ПП над три квартала   
10. ПУП – ПП за смяна предназначение на земеделски земи 
 
 

 
550лв + 0,005%, за горницата 

над 1 500 000 лв., но не по-вече 
от 750 лв 

 
 
 

50.00 лв. 
50 лв. + 0,1 % за горницата над 

50 000 лв. 
 

250в. + 0,05%за горницата над 
250 000 лв. 

 
875 лв.+ 0,025% за горницата 

над 1 500 000 лв. 
 

1750 лв. + 0,005% за горницата 
над 5 000 000 лв., но не повече  

от 2000 лв. 
 
 
 

1250 лв. 
1250 лв. + 0,2% за горницатанад 

500 000 лв. 
5250 лв. + 0,15% за горницата 

над 2 500 000 лв. 
16 500 лв. + 0,05% за горницата 
над 10 000 000 лв., но не повече 

от 19 000 лв. 
5 000 лв. за генератор    

 
 

10 лв. 
20 лв. 
10 лв. 
15 лв. 
10 лв. 
15 лв. 
20 лв. 
20 лв. 
30 лв. 

10 лв/имот и по 5 лв за всеки 
следващ такъв, но не повече от 

100 лв 

 V. Процедура по одобряване на: 
ПУП-ПРЗ до три квартала 
ПУП-ПЗ до три квартала 
ПУП-ПР до три квартала 
ПУП-ПРЗ над три квартала 
ПУП-ПЗ над три квартала 
ПУП-ПР над три квартала 
РУП 
ПУП – ПП до три квартала 
ПУП – ПП над три квартала     
 
За презаверяване на строително разрешение, загубило правното 

 
50 лв. 
30 лв. 
20 лв.  
75 лв. 
50 лв. 
30 лв. 

100 лв. 
150 лв. 
200 лв. 
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№ по ред Вид услуга Цена 
си действие /чл. 153, ал. 4 от ЗУТ/ се заплаща такса 50 на сто от 
предвидената такса по общия ред. / 

 При промяна на предназначението на земеделска земя от 
общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, 
включително в случаите по чл. 29, ал.3 и ал. 4 от ЗОЗЗ се 
заплаща такса на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ. 
Размерът на таксата за промяна на предназначението на 
земеделска земя се определя от: 
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта 
за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за 
категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното 
предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.); 
2. размера на земята, включена в границите на определената 
площадка или трасе на обекта; 
3. местонахождението на земята съобразно категорията на 
населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона 
за административно-териториалното устройство на Република 
България; 
4. вида на обекта; 
5. възможността за напояване. 
Размерът на таксата се определя по формулата: 
` 
Т = СББ x Кплощ  x  Кк x  Кпол, 
където: 
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка. 
земеделска земя (лв.); 
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория 
земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема 
земя СББ е 2,5; 
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за 
обекта; 
Кк - коефициентът за категорията на населеното място; 
Кпол - коефициентът за поливност. 
Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от 
размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, 
както следва: 
1. за изграждане на: 
- търговски обекти; 
- производствени обекти; 
- складови обекти; 
- административни обекти; 
- курортни обекти; 
- туристически и спортни обекти; 
- жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи. 
а) при площ до 1 дка.  включително – 2.00 лв.; 
б) при площ над 1 до 5 дка. включително – 3.00 лв.; 
в) при площ над 5 до 10 дка. включително – 4.00 лв.; 
г) при площ над 10 дка. – 5.00 лв.; 
 
2. за обекти - публична държавна и публична общинска 
собственост; здравни обекти; обекти на науката, образованието 
и културата; обекти на енергетиката и транспорта; обекти със 
социално предназначение; обекти за опазване и възстановяване 
на околната среда; обекти, свързани с отстраняване на 
природни бедствия и аварии; обекти на отбраната и 
националната сигурност; обекти, свързани с производството, 
съхранението и преработката на селскостопанска продукция, 
както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; 
стокови тържища за непреработена растителна и животинска 
продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на 
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№ по ред Вид услуга Цена 
селскостопанска техника; хидромелиоративна инфраструктура; 
игрални полета на игрища за голф. 
независимо от размера на площта, която се засяга – 2.00 лв.; 
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за 
които предложения за промяна на предназначението са внесени 
от един и същ собственик или лице, което има право да строи в 
чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз 
основа на сумата от площите на всички имоти независимо от 
броя на изработените за тях подробни устройствени планове. 
Коефициентът за категорията на населеното място се определя 
в зависимост от групата по категория на населеното място и от 
вида на обекта, както следва: 
 
Групи по категория 

 
Вид на обекта 

    по т. 1 по т. 2 
1. За земи в землищата на     
  населени места от IV и     
  V категория 9,00 лв. 0,80 лв. 
2. За земи в землищата на     
  населени места от VI,     
  VII и VIII категория 6,00 лв. 0,50 лв. 
За линейни обекти коефициентът е 1,00 лв. 
Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20 лв., а 
при неполивни - 1,00 лв.. 
При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за 
производство на земеделска продукция такса се заплаща само 
за тази част от земята, която се застроява със спомагателни 
сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се 
получава земеделска продукция. 
Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за 
инженерната  инфраструктура и комуникациите, намиращи се 
във и извън границите на площадката (трасето) на основния 
обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който 
се иска промяна на предназначението на земеделските земи. 
Не се заплаща такса за строителство при условията на чл.4, ал. 
2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи; за засаждане на горски дървесни видове; за земи 
изключени от строителните граници на населените места, 
определени със застроителен и регулационен план или с 
околовръстен полигон, когато отново се иска включването им в 
същите граници; за строителство, свързано с прилагане на 
технологии и мероприятия по чл. 7 от ЗСПЗЗ, както и за земи, 
предоставени безвъзмездно въз основа на акт на Министерския 
съвет на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 
Не се заплаща такса от държавата и от общините, когато се 
променя предназначението на земеделска земя от общинския 
поземлен фонд за изграждане на обекти публична държавна или 
публична общинска собственост. 
При внасяне искане за разглеждане от Общински съвет  Генерал 
Тошево  за изразяване на предварително съгласие за смяна на 
предназначението на земи от общинския поземлен фонд от 
физически и юридически лица  се заплаща такса от  20.00 лв. на 
декар.”  
 

21. Услуга с моторен трион 11,00 лв./час 
22. Услуга с булдозер  50,00 лв./час 
23. Услуга с трактор  17,00 лв./час 
23.а   (доп. с реш.№4-17/08.06.17)  Услуга с автовишка                                       25 лв./час 
24. Косене с тревокосачка  8,00 лв./дка 
25. Резитба на клони  11,00 лв./час 
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26. Резитба на храсти  11,00 лв./час 
27. Резитба на жив плет          6.00 лв./кв.м. 
28. Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени 

иглолистни дървета 
40,00 лв./бр. 

29. Обезщетение при отсичане на екзотични иглолистни дървета 50,00 лв./бр. 
30. Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени 

широколистни дървета 
30,00 лв./бр. 

31. Обезщетение при отсичане на храсти 5,00 лв./бр. 
32. Обезщетение при отсичане на живи плетове 13,00 лв./м. 
33. Обезщетение при изкореняване на многогодишни цветя 3,00 лв./м. 
34. Обезщетение при унищожаване на тревни площи 50,00 лв./дка 
35. Обезщетение при изкореняване на орехови дървета 50,00 лв./бр. 
36. Издаване на удостоверение за лиценз, регистрация на търговски 

обект 
5,00 лв. 

37. Бланки: 
- разрешение за търговия на открито  
- заявление за лиценз 
- молба за регистрация на търговски обект 
- заповед за категоризация и промяна на работно време на 
търговски обект 
- разрешение за продажба на тютюневи изделия 
- разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки 
автомобили 
- разрешение за продажба на вино, спирт и спиртни напитки 
- молба за регистрация на ППС с животинска тяга 
- (изм.Решение № 7-9/01.07.08) издаване на стикер за 
таксиметров превоз на пътници 

 
5,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 
2,00 лв. 

10,00 лв. 
2,00 лв. 
2.00 лв. 

10.00 лв. 

38. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни 
и цветни метали 

 
2,00 лв. 

39. (отм.Решение № 11-18/20.12.13) Заверка на регистри на места за 
настаняване, подслон 

 

40. Ползване зали общинска собственост: 
    А/ за голямата зала в ОА както следва 
 - до 2,30 часа 
 - до 4,00 часа 
          - над 4,00 часа 
 
   
  Б/ за малката зала в ОА както следва  
- до 2,30 часа 
- до 4,00 часа 
 - над 4,00 часа 
 
Един път в месеца за политическите сили имат право да 
ползвате една от залите безплатно. За дейности с деца 
от детските градини и училища не се заплащат такси 

 
В/(изм. с решение №3-19/25.04.2017г.) За ползване на клубовете  

нсионера: 
    а/ за провеждане на весели обреди -      
       
      
 

          
         б/ за провеждане на тъжни обреди -   
 
Таксите за ползване на пенсионерски клубове в селата се заплащат 
в кметството на населеното място. За град Генерал Тошево  таксите 
се заплащат в Общинска администрация и се представят на 

 
 
 

130,00 лв. 
150,00 лв.                                                                                                                                                                                                                                 

по 20лв. за всеки започнат час 
 
 

70,00 лв. 
100,00 лв.                                                                                                     

        по 10 лв. за всеки започнат час 
 
   
 

        
                     
                         
               
                         40 лв. до 2.5 часа 
                              60 лв. до 4 часа 
   и по 10 лв.за всеки следващ час 

       
                        
                       30 лв. до 2,5 часа  

      по 5 лв. за всеки следващ час         
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№ по ред Вид услуга Цена 
уредника на клуба.  

 
              Г/(изм. с решение № 3-19/25.04.2017г.) За помещенията 
на Домашен социален патронаж, както следва: 

        за тъжни обреди  
  
             Д/(доп. с решение №8-23/29.10.16г.)(изм. с решение № 3-
19/25.04.2017г.)  За Лятно кино в град Генерал Тошево, както 
следва: 

- до 2,5 часа        
      - до 4 часа        
      - повече от  4 часа  

 
Таксата за ползване на Лятно кино се заплаща в касата на 
Общинска администрация. 

      

           Е/(доп. с решение № 3-19/25.04.2017г.) За Филиповата 
кръчма в село Красен, както следва: 

- до 2,5 часа             
- до 4 часа               
- повече от 4 часа – 

Таксата за ползване на Филиповата кръчма се заплаща в кметство 
село Красен 

       Ж/(доп. с решение № 3-15/20.03.2018г.)  За ползване на стая в 
обект „Къмпинг село Красен“, както следва: 

- през зимния отоплителен сезон – от 1 ноември до 31 март - по 24 
/двадесет и четири/ лв. на стая за ден; 

- през останалите сезони        - по 20 /двадесет/ лв. на 
стая за ден. 

 

 
                                
 

50 лв. 
 
 
 

                                         
                                                

                                                     130 лв. 
  150. лв. 

      по 20 лв.за всеки следващ час 
 
 
 
 
 
 
 

50 лв. 
80 лв 

    по 10 лв. за всеки следващ час 
                                                      

41. Такси за граждански ритуали /изм. с реш.№13-26/14.12.12г./: 
    А/ Граждански брак  
- в ритуална зала в почивни дни  
- в ритуална зала в работни дни  
- изнесен ритуал извън залата в почивни дни  
- изнесен ритуал извън залата в работни дни  
- честване на сребърна сватба в почивни дни  
- честване на сребърна сватба в работни дни  
- честване на златна сватба в почивни дни  
- честване на златна сватба в работни дни  
-         в ритуална зала, без празнично честване в работни дни 
-         в ритуална зала, без празнично честване в неработни дни 
 
Б/ Именуване на дете  
 
   В/. Гражданско погребение  
- извършване на обряд в града и селата  
- изкопаване и зариване на гроб  
- изкопаване и зариване на стар гроб  
- превоз на покойника за града  
 -   превоз на покойника за селата(изм. с решение №4-
22/30.04.13г.) 
 

 
 

60.00 лв. 
40.00 лв. 

 100.00 лв. 
80.00 лв. 
40.00 лв. 
30.00 лв. 

 20.00 лв. 
10.00 лв. 

                              25.00 лв. 
                              30.00 лв. 

 
 35.00 лв. 

 
 

15.00 лв. 
30.00 лв. 
40.00 лв. 

                                    25.00 лв. 
 

                          30.00 лв. 
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№ по ред Вид услуга Цена 
 Г/ /изм. с решение №8-23/29.10.16г./ За самотни жители без 
близки и роднини,  бездомни, безпризорни, настанени в заведения 
за социални услуги, регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица, да се заплащат услугите по извършване на 
погребение, след представяне на фактура от Агенцията за тъжни 
обреди.  Средствата   в размер до 300 лева са за сметка на 
Общината. 
    Д/ /изм. с решение №8-23/29.10.16г./ При смърт на ветеран от 
войните наследниците имат право на еднократна целева помощ за 
погребение в размер на 500 лева /петстотин лева/, като средствата 
са за сметка на държавния бюджет, съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за ветераните от войните. 

 
 
 
 
 
 
 

42. (отм. с реш.№4-17/08.06.17)  
43. Издаване на разрешение за прокопаване на терени общинска 

собственост      – за трасета, при които се разрушават тротоари, 
улични настилки и други площи с трайна настилка: 
           1. За полагане на кабелни съоръжения – ел.силнотокови, ел. 
слаботокови и телефонни: 
                                 Първа зона 
                                 Втора зона и селата 
           2.  За полагане на водопроводи и канализации:  
                                 Първа зона 
                                 Втора зона и селата 
           3.  За полагане на газопроводи: 
                                 Първа зона 
                                 Втора зона и селата 
           4.  За полагане на други подземни комуникации: 
                                 Първа зона 
                                 Втора зона и селата 
Забележка: Съгласно чл.74 ЗУТ възтановителните работи са 
задължение на възложителя и за негова сметка 
 

 
 
 
 
 

            3.10лв./линеен метър 
            1.60лв./линеен метър 

 
            5.20лв./линеен метър 
            2.60лв./линеен метър 

 
            7.30лв./линеен метър 
            3.60лв./линеен метър 

 
            3.10лв./линеен метър 
            1.60лв./линеен метър 

44 /изм. с решение № 07-16/15.08.11/Издаване на разрешително за 
ползване на водни площи 

36,50 лв. 

 

 

Приложение № 2 към чл.113 
 
 
 

 
Зона Населени места/улици 

І-ва 

Генерал Тошево 
Централната част на града затворена между улиците: 
“Д.Орлов”,”Р.Даскалов”,”Й.Йовков”,”Хр.Ботев”,”Дружба”,”Ас.Златаров”,”П.
Евтимий” 

ІІ-ра Останалата част на града 
 

І зона 
Села 

 Над 500 жители 

ІІ зона От 300 – 500 жители 
 

ІІІ зона До 300 жители 
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Приложение № 3 към чл. 119 
 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 
 
 
 

ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ І ЗОНА ІІ ЗОНА ... ЗОНА ... ЗОНА 
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи — данъкът се определя в 

лева за стая според местонахождението на обекта: 
1 и 2 звезди 225 лв. 
 

2. Заведения за хранене и развлечения — данъкът се определя за място за консумация, 
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта, в лева: 

а) ресторанти:  Ген.Тошево            І  ІІ              І над 500      ІІ 300-500        ІІІ до 300 
1—2 звезди           3                2                 2                 1,50                       1 

3 звезди          7                6                 6                 6                             6   
б) заведения за бързо обслужване: 
1—2 звезди            3               2                 2                1,50                         1 
 3 звезди            4               3                 3                3                              3 
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 
1—2 звезди            3               2                 2                1,50                         1 
3 звезди            4               3                 3                2,50                         2 
г) кафе-сладкарници 
1—2 звезди            3               2                 2                1,50                         1 
3 звезди            4               3                 3                3                              3 
д) барове: 
—дневни: 
2 звезди            6               4                 4                3,50                          3 
3 звезди          15              10               10               10                            10 
— нощни: 
2 звезди            7                6                 5                 5                              5      

3 звезди           22             20                20               20                            20 
е) бюфети, каравани и 

павилиони — за обект:           150            80                78               76                            75 

Забележка: За обекти извън регулация данъкът е  както този в І зона  
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:  
                                                                4             3                   3                2,50                         2  
4. Платени паркинги — данъкът се определя за 1 брой място за паркиране според 

местонахождението на обекта: 
    6              5                  5                  5                              5 
5. Дърводелски услуги—данъкът се определя в леваспоред местонахождението на обекта:    
                                                             110           70               70                60                             50  
6. Шивашки, кожарски, кожухарскииплетачниуслуги — 

данъкътсеопределяспоредместонахождениетонаобекта:   
                                                            180            80               70                50                             40     
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали—данъкът се определяя според 

местонахождението на обекта:  
                                                          1000       500                          500                    500              500    
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8. Обущарски и шапкарски услуги—данъкът се определяспоред местонахождението на обекта: 
                                                              70        60                             60                     50                40 
9. Металообработващи услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта:  
                                                            350      250                         100                    100               100 
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги—данъкът се определяя за 

работно място според местонахождението на обекта: 
                                                           350       250                          70                       60                 60 
11. Машинописни и/или копирни услуги—данъкът се определяя на брой устройство според 

местонахождението на обекта: 
                                                           350       280                        180                      180               180 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки—данъкът се определяя за работно място 
според местонахождението на обекта: 

                                                           150       130                        130                      130               130 
13. Маникюр, педикюр—данъкът се определяя за работно място според местонахождението на 

обекта: 
                                                            150        70                          60                         60                60 
14. Часовникарски услуги—данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението 

на обекта. 
                                                            150        80                          60                           60               60 
15. Тапицерски услуги—данъкът се определяспоред местонахождението на обекта: 
                                                            420       300                        180                       180              180 
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми—данъкът се определяя според 

местонахождението на обекта:  
400         340                       190                        190              190 
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото 

обслужване и ремонта на моторни превозни средства—данъкът се определяя според 
местонахождението на обекта: 

                                                          550          450                      280                        280              280 
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации—данъкът се определяя според 

местонахождението на обекта: 
                                                          150          120                      100                        100              100 
19. Стъкларски услуги—данъкът се определяя според местонахождението на обекта: 
                                                          150          120                     100                         100              100 
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт 

на музикални инструменти—данъкът се определяспоред местонахождението на обекта. 
                                                          320         290                      47                             47               47 
21./доп. с решение № 01-14/20.01.11/ Отдаване на видеокасети или записи на електронен 

носител под наем—данъкът се определяспоред местонахождението на обекта: 
350         300                      300                           300            300 
22. Компаньонки и компаньони—данъкът се определяспоред местонахождението на обекта: 
                                                         3500       3000                   3000                         3000          3000 
23. Масажистки и масажисти—данъкът се определя в размер според местонахождението на 

обекта: 
                                                         700         600                       500                          500           500 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти—данъкът се определя според 
местонахождението на обекта: 
                                                           3000             2000            2000                2000                 2000 
25. Фотографски услуги—данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта: 
                                                            320              220                200                  200                   200 
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими 
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имоти—данъкът се определяспоред местонахождението на обекта: 
                                                            250              150                100                  100                   100 
27. Санитарни възли, наети под аренда—данъкът се определяспоред местонахождението на 
обекта: 
                                                            200              160                150                  150                   150                               
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни 
машини—данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
                                                             100               60                  50                    50                     50 
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни 
услуги—данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
                                                                70             60                    50                    50                    50 
30. Заложни къщи – данъкът се определя както следва: 
                                                            5000         3200               3000                 3000                 3000 
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература—данъкът се определяя 
според местонахождението на обекта: 
                                                              150            100                  30                     30                     30 
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс 
апарати, принтери и други)—данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
                                                             450             350                 300                   300                  300 
33. Игри с развлекателен или спортен характер—данъкът се определя за брой съоръжения според 
местонахождението на обекта, както следва: 
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера 
на данъка за брой съоръжение е: 
                                                             200             150                100                   100                   100 
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, 
бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е: 
                                                               12               10                    9                        8                     8 

в) За зали за боулинг и кегелбан,за игрален коридор, и билярд— данъкът за маса е:  
                                                               80               60                  50                       40                    40 

34. Фитнес центрове и спортни зали—данъкът се определя според местонахождението на обекта, 
както следва: 

за 1 кв.м.                              -                                       . 
                                                                3лв.         2,50лв              2лв.              2лв.              1,50лв. 

       и заединфитнесуред          -                                     300                300             300 лв. 
 

35. Химическо чистене, пране и гладене—данъкът се определяя на брой съоръжения според 
местонахождението на обекта: 
                                                              150                140                  133                  133                 133 

36. Мелничарски услуги: 
а) За мелници за брашно—.данъкът се определя на линеен сантиметър от дължината на млевната 
линия: 
 
                                                             22                 20                    20                     18                  18 
б) За мелници за фураж стационарни— данъкът се определя в както следва: 
                                                           700               650                  600                  600                 600 
37. Услугисатрактивенхарактер:                         за Града              за селата       лв. на брой 

а) корабчета  
            800                                        750 
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б) лодки             460                                        450 
в) яхти             950                                        900 
г) джетове             950                                        900 
д) влакчета               35                                          30 
е) файтони               80                                          75 
ж) водни ски, водни планери и сърфове, 
водни колела, включително надуваеми, 
водни увеселения 

             160                                        150 

з) зимни ски (включително ски-
екипировка), зимни кънки, сноубордове, 
шейни 

             160                                        150 

и) въртележки, виенски колела, 
блъскащи се колички, велосипеди и 
рикши 

   200                                       150 

к) детски колички и моторчета               160                                       150 
л) стрелбища               320                                       300 
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства—данъкът се определя за брой моторно 
превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, мотоциклети               250                                      200 

б) други МПС               650                                     400 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства— данъкът се определя за брой моторно 
превозно средство.  
                                                                                              2000                                      2000 
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва: 
а) комбайн: 
                                                                360                                           330 
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се 
машини: 
                                                               120                                            110 
в) прикачни, навесни и стационарни машини:  
                                                                12                                               11 
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