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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/2346, факс 03145/2351 
email: obs_krichim@abv.bg 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 279 

Протокол № 30 от 11.02.2015 година 

ОТНОСНО:  Предложение  от  Атанас  Стефанов  Калчев  –  Кмет  на  Община  Кричим, 
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Кричим. 
Вносител: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим 
Докладва: Атанас Стефанов Калчев – Кмет на Община Кричим 
Становища:  ПК  по  икономическа  и  финансовобюджетна  дейност;  ПК  по 
евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по устройство 
на територията, благоустрояване, комунална дейност и общинска собственост и ПК по 
социални дейности към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл.  11,  ал.  3  и  чл.  26  от  Закона  за  нормативните  актове,  във 
връзка с чл. 79 от АПК, в изпълнение на чл. 19, чл. 28, чл. 54, чл. 60 и чл. 61 от 
Закона за местните данъци и такси, Общински съвет при Община Кричим приема 
Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за  определяне  размера  на 
местните данъци на територията на община Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя чл. 11, ал. 1, както следва: 
В  чл.  11,  ал.  1  думите  „от  1  март  до  30  юни  и  до  30  октомври“  се  заменят  с 

думите „до 30 юни и до 31 октомври“ и текста следва да се чете така: 
”чл. 11, ал. 1. Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни 

вноски в  следните  срокове:  до 30 юни и  до  31  октомври на  годината,  за която  е 
дължим.“ 

§ 2. Изменя чл. 11, ал. 2, както следва: 
В чл. 11, ал. 2 думите „от 01 март“ се заличават и текста следва да се чете така: 
„чл.  11,  ал.  2.  На  предплатилите  до  30  април  за  цялата  година  се  прави 

отстъпка 5 на сто.“ 

§ 3. изменя и допълва чл. 18, ал. 1, както следва: 
В чл. 18, ал. 1  след думите  „за която се дължи“  се  добавя следния текст  „и  се 

съобщава на лицата до първи март на същата година“ и текста следва да се чете така: 

«Чл.  18,  ал.  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 и се съобщава на лицата до първи март на същата година.»
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§ 4. Създава две нови алинеи към чл. 37  ал. 3 и ал. 4, както следва: 
„чл. 37, ал. 3. При безвъзмездно придобиване на имущество, извън случаите 

по  ал.  2,  лицата,  получили  имущество,  подават  декларация  за  облагането  му  с 
данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

Чл. 37, ал. 4. Декларация по предходната алинея не се подава в случаите по 
чл. 44, ал. 5 и 6 от ЗМДТ и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, 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.“ 

§ 5. изменя чл. 40, както следва: 
„Чл.  40.  Размерът  на  данъка  се  определя  от  служител  на  общинска 

администрация Кричим  въз  основа  на  данни  от  регистъра  на  пътните  превозни 
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на 
данъчно задълженото лице. 

(2) Данните от регистъра на пътните превозни  средства  се предоставят на 
община Кричим от Министерството на финансите, както следва: 

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

2. ежемесечно  на електронен носител. 
(3) Изключения от реда, описан в алинея 1 има, когато: 
1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
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.  са налице основания  за ползване на  данъчни облекчения,  с изключение 

на  данъчното  облекчение  по  чл.  59,  ал.  2  и  3  от  ЗМДТ,  когато  в  регистъра  има 
данни за екологичната категория на превозното средство. 

(4) Собствениците на превозни средства,  за които няма подадени данни от 
регистъра  на  пътните  превозни  средства,  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 ЗМДТ. 

(5)  Когато  собствениците  на  превозни  средства  нямат  постоянен  адрес, 
съответно  седалище  на  територията  на  страната,  декларации  се  подават  пред 
общината по регистрация на превозното средство. 

(6)  Собствениците  на  превозни  средства  предявяват  правото  си  на 
освобождаване  от  данък  или  за  ползване  на  данъчно  облекчение  с  данъчната 
декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация. 

(7) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, 
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи  значение  за  данъчното облагане. 
При  прекратяване  на  регистрация  на  превозно  средство  данъчно  задълженото 
лице представя документ от компетентен орган.
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(8) Подадената  декларация  от  един  от  съсобствениците ползва  останалите 
съсобственици. 

(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно 
средство, за такава се приема годината на първата му регистрация. 

(10) Когато  няма  налична  информация  в  общината  за  платения  данък  по 
чл.  44  от  ЗМДТ,  собственикът  представя  документ  за  платения  данък  при 
придобиването  на  декларираното  превозно  средство,  а  в  случаите  по  чл.  168  от 
Закона за данък върху добавената стойност  документ, удостоверяващ внасянето 
на данъка върху добавената стойност. 

(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 
55, ал. 7 от ЗМДТ липсват данни за допустимата максимална маса на състава от 
превозни  средства,  в  декларацията по  ал.  4  се посочва допустимата максимална 
маса на състава от превозни средства, определена от производителя. 

(12)  При  установяване  на  допълнителни  обстоятелства,  които  са  от 
значение  за  определяне  размера  на  данъка,  дължимият  данък  се  определя  от 
служител на общинската администрация и се съобщава на лицето. 

(13)  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 ал. 5  в приход на общината, по регистрация на 
превозното средство.“ 

§ 6. изменя чл. 46, ал. 1: както следва: 
„Чл.  46  (1)  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.“ 

§ 7. Отменя алинея 4 и алинея 5 на чл. 57. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим. 
Наредбата  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  за  определяне  размера  на 

местните данъци на територията на община Кричим е приета с Решение № 279, взето с 
протокол № 30 от 11.02.2015 година. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ


