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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 

за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Две могили, област Русе 

 

 

 
 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 
 

 

Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Две могили, област Русе е приета с Решение № 74 по Протокол № 7 от 01.02.2008г. 

Впоследствие има няколко изменения и допълнения, като последното от тях е в сила от 

18.12.2015г. От тогава до сега са извършвани няколко изменения в Закона за местните 



данъци и такси, които не са отразени в нашата Наредба № 1 и следва да бъдат съобразени с 

действащото законодателство. 

Предлаганата промяна в чл. 46 цели уединяване на сроковете за плащане на Данък 

върху превозните средства от данъчно задължените лица, съгласно разпоредбите на закона. 

В Държавен вестник брой 32 от 22.04.2016 г. е обнародван Закон за допълнение на 

Закона за местните данъци и такси като в Глава втора се създава нов Раздел VIII – „Данък 

върху таксиметров превоз на пътници“. С новите разпоредби се предвижда, че данъчно 

задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната 

от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Тези лица 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 съответната община по 

Закона за автомобилните превози. 

Законодателят е възложил на общинските съвети да определят годишния размер на 

данъка за съответната година в граници от 300лв. до 1000 лв. /за всеки отделен автомобил, за 

който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници/, в срок до 31 

октомври на предходната година.  

При изготвяне на настоящото предложение за допълнение, общинска администрация 

е извършила проучване относно броя на таксиметровите автомобили, регистрирани на 

територията на Община Две могили, като се установи, че на територията на Община Две 

могили няма регистрирани такива.  

Имайки предвид факта, че таксиметров транспорт не се извършва в Община Две 

могили предлагам на Общински съвет Две могили да определи съгласно закона, данъка 

върху таксиметровия превоз на пътници в неговия минимален размер от 300 лв. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 

93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и Докладна 

записка вх. № ......  от ..10.2016 г.  Предлагам Общинския съвет да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе, която влиза в сила 

от 01.01.2017 г. 

Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе; 

 
 

 
 

 

 

Вносител: 

 
БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община  Две могили 

 

 

 

 



 

 
 

Изготвил: 

Юлиян Калинов, гл. специалист МДТ 

 
Съгласувал: 
Й.Димитрова – ст.юрисконсулт 
 

 

 

 

* Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица 

се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат 

да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. 

„България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 

dvemogili@mbox.digsys.bg. 

 


