
О Б Я В Л Е Н И Е НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 
                 
 На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс 

/АПК/, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, във вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, 

Община Правец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 14.12.219г. 

могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните 

данъци на територията на община Правец.  

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет 

страницата на Община Правец. Заинтересованите лица и организации могат да се 

запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения. 

 

Настоящата обява е публикувана на 14.11.2019г. (четвъртък).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от Румен Гунински, Кмет на Община Правец 

 

ОТНОСНО: проект за изменение на Наредба № 4 за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Правец. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Местните данъци по своя характер представляват имуществени данъци. 

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 

общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по 

реда и в границите определени с него. Тази промяна в Закона за местните данъци и 

такси е в сила от 01.01.2008 г. и е продиктувана от това, че на законово ниво се 

въвежда конституционното изискване на чл.141, ал.3 от Конституцията на Република 

България, съгласно който общинският съвет определя данъци при условия, по реда и 

границите, установени със закон. С оглед защита на обществения интерес тези 

правомощия на общинския съвет се лимитират от минимални и максимални граници, 

установени от законодателя за всеки вид местен данък. С предоставянето на общините 

на правото да определят размерите на местните данъци се продължава процеса на 

финансовата децентрализация и се укрепва местното самоуправление, тъй като най-

голямо значение за развитието на процеса е засилването на финансовата 

самостоятелност и автономност на общините. Установяването и събирането на 

местните приходи се осъществява от служители на общинска администрация, с 

правомощия на органи по приходите.  

Във връзка с гореизложеното, правим предложение за  промяна на данък 

недвижим имот, данък върху превозните средства и туристически данък.  

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РУМЕН ГУНИНСКИ        /п/ 

Кмет на Община Правец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОТИВИ 

Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Правец 

 

1. Причини, които налагат приемането.  

Един от основните приходоизточници в бюджета на общината, е данък върху недвижим 

имот.   Определените размери за данък недвижим имот в закона за местни данъци и 

такси, са в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Към 

настоящия момент размерът на данък недвижим имот в Община Правец не е променян 

от 2012 г.  

Изискванията от граждани и фирми, относно местни инфраструктурни и други проблеми 

в града и една голяма част от нужди по селата, се увеличава в пъти повече от това, което 

общината може да си позволи с досега определените собствени приходи. Трябва да се 

отчете, че съществуват законодателни облекчения и освобождаване от заплащане на 

данък върху недвижим имот на определена категория лица и обекти, които не са от 

компетенцията на Общински съвет да определя, но в същото време тези  приходи  не 

постъпват в бюджета на общината.  

Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозно 

средство, който като вид публично вземане има за цел да обезпечи финансирането на 

редица дейности от обществено значение дейности – строеж и ремонт на улици и 

паркинги, спортни и детски площадки, организиране и провеждане на културни събития, 

социални дейности и други, според приоритетите на общината. С изменението в Закона 

за местни данъци и такси ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. изцяло се 

промени концепцията за определяне на данъка, по формула включваща два компонента: 

имуществен и екологичен. В Община Правец се направиха необходимите корекции по 

новата формула за определяне на данъка, но се запазиха ставките за 1kW през последните 

години.  

Друг източник на приходи в бюджета на Община Правец са приходите, които постъпват 

от туристически данък. Развитието на туризма е приоритет на местната власт за 

утвърждаване на Община Правец като привлекателна туристическа дестинация през 

последните години и бележи ръст. Приходите от туристическия данък са недостатъчни 

за осигуряване финансирането на Програмата за развитие на туризма на територията на 

Община Правец и популяризирането й като туристическа дестинация, в това число 

поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, 

включително и местните пътища довеждащи до туристически обекти, поддръжка на 

туристически обекти и атракции, реклами и други дейности.  

2. Цели, които се поставят.  

С промяната на наредбата ще се цели привеждане на Наредбата в съответствие с 

нормативните актове и обществено - икономическите промени в страната.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на 

предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в 

Наредбата се свеждат до постигане на целите, заложени в Програма за развитие на 

туризма на територията на Община Правец.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера 

на местните данъци на територията на Община Правец е изготвен в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското 

законодателство.  



Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Правец 

 

I. В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци“, Раздел І „Данък върху 

недвижимите имоти” се правят следните изменения и допълнения: 

§1. Чл. 14 се изменя така:  

„чл. 14. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,5 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. “ 

II В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци” Раздел  IV „Данък върху 

превозните средства” се правят следните изменения и допълнения: 

§2. Чл. 40 ал. 1, т. 1 букви „а“ до „е“ включително и ал. 6 се изменят така: 

„а) до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;   

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,20 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,50 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW - 2,30 лв. за 1 kW; 

   (6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 

3,5 т, но не повече от 12 т. е в размер на 15 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.  

§3. Чл. 44, ал. 5 се отменя.  

§4. Приложение № 2 към чл. 56, ал. 1 от Наредбата се изменя така: 

Категория на обекта Населено място Цена за нощувка (лева) 

1 звезда  

 

град Правец 

0,80 

2 звезди 0,80 

3 звезди 0,80 

4 звезди 1,00 

5 звезди 1,00 

1 звезда  

 

Населени места в община 

Правец 

0,80 

2 звезди 0,80 

3 звезди 0,80 

4 звезди 1,00 

5 звезди 1,00 

 



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

§5. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Правец е приета с Решение 

№………/………………….г. на Общински съвет на Община Правец на основание на 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси при 

спазване на изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ 

и на чл.26-28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и влиза в сила от деня на 

публикуването й в местен вестник. 

 


