
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 45 

от 28.01.2010 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 554 

 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

на местните данъци през 2010 г. на територията на Община Враца 

 

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т 

 

Р Е Ш И : 

 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на 

местните данъци през 2010 г. на територията на община Враца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                              /М.Николова/    

               Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

        

                 /Ел.Георгиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н А Р Е Д Б А 

за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци  

през 2010 г.  на територията на община Враца 

 

(Приета с РЕШЕНИЕ № 47/21.02.2008 година на ОбС Враца,  

изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение, приета с  

РЕШЕНИЕ № 303/ 29.01.2009 г. на ОбС Враца) 

 

         & 1. В Чл.7, ал.4 числото „2520” се заменя с „1680” 

                        

         & 2. В Чл.17, ал.1се прави следното изменение и допълнение: (В сила от 01.01.2011г.) 

думите „отчетната им стойност” се заменят с „по-високата между отчетната им стойност и 

данъчната оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ”            

 

         & 3.  В Чл.18 се създава ал.3: 

            „(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са 

собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право  на 

ползване”.              

 

         & 4.  В Чл.32 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 3: 

               „(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване 

на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност”. 

                  2.  Досегашните ал. 3,4 и 5 стават съответно ал. 4,5 и 6. 

                      

        & 5.  В Чл. 34 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност – към 

момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на 

вписване”.  

                      

        & 6. В Чл.37 се правят следните изменения и допълнения: 

                  1. Ал. 2 се изменя и допълва така: 

               „(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни 

права върху недвижимия имот и моторни превозни средства, а в случаите по чл.32, ал.3 – към 

момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на 

вписване”.  

        

          2. Създава се нова ал.3: 

                „(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал.2, лицата, 

получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в 

двумесечен срок от получаването му”.    

                      

         & 7.  В Чл. 45, ал.1 се създава изречение второ: „При подаване на декларацията 

собствениците на превозните средства удостоверяват обстоятелството за действащо 

катализаторно устройство с документ от компетентен орган”.   

 

        & 8. В Чл. 51 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 6: 

„(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно  

патентните дейности по т.3 и 31 от приложение №4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за 

местните данъци и такси , дължат данък само за дейността по т.3 от приложение №4”. 

2. Създава се нова ал. 7: 

„(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и 

продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо 

тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на 



прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел 

VІ от Закона за местните данъци и такси”. 

                3. Досегашната ал. 6 става ал. 8.  

                    

         & 9. В Чл.53, ал. 3 се създава изречение второ: „При прехвърляне на предприятието на 

едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен 

срок от датата на прехвърлянето”. 

                             

         & 10. В Чл.54 се създава ал. 3:  

                 „(3) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната 

през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до 

промяна в размера на данъка”.                  

 

        & 11. В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения:  

                1. Създава се & 1б: 

                „&1б. За 2010г. размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при 

придобиване на имущества по чл.32 от наредбата, се определят в срок до 31 януари 2010г.В 

случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2010г. се прилагат размерите на 

данъците, действащи към 31 декември 2009г.”. 

 

2. Създава се & 2б: 

                „ & 2б. До определяне на размерите по &1б данъкът при придобиване на имущества 

по чл.32 от наредбата се определя въз основа на размерите,  действащи към 31 декември 2009г”. 

 

3. Създава се & 3б: 

                „ & 3б. (1). За 2010г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти  се внася от 

1 март до 30 април. 

                               (2). На предплатилите пълния размер на данъка в срока по ал.1 се прави 

отстъпка 5 на сто. 

  

4. Създава се нов & 6: 

                 „  & 6. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им 

е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 

от Закона за местни данъци и такси в срок до 30 юни 2010 г.” 

 

               5.  Досегашните & 6 и 7 стават съответно & 7 и 8        

 

 


