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РЕШЕНИЕ № 571 

по протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определяне на 
местните   данъци на територията на община Шумен, 

приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 

от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от 22.12.2009 г., 

изм. и доп. с Реш. 778 от  28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 

29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., изм. 

и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 

от 29.09.2016 г., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с 

Реш. 217 от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. 

на Общински съвет - Шумен  

 

 

/Глава първа - чл. 2, чл. 5 - с 27 гласа „за”, 1 „против” и 12 „въздържали се”/ 

/Глава втора, раздел първи - чл. 10, чл. 11, чл. 14 чл. 15 и чл. 17 - с 25 гласа 

„за”, 2 „против” и 12 „въздържали се”/ 

/Глава втора, раздел втори - чл. 26, чл. 28 - с 28 гласа „за”, 1 „против” и 11 

„въздържали се”/ 

/Глава втора, раздел трети - чл. 36 - с 28 гласа „за”, 1 „против” и 11 

„въздържали се”/ 

/Глава втора, раздел четвърти - чл. 39, чл. 40, чл. 44, чл. 45, чл. 46 - с 28 гласа 

„за”, 1 „против” и 11 „въздържали се”/ 

/Глава втора, раздел пети - чл. 51 - с 32 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали 

се”/ 

/Глава втора, раздел шести - чл. 56, чл. 58 - с 31 гласа „за”, 1 „против” и 8 

„въздържали се”/ 

/Глава втора, раздел седми - чл. 59, чл. 63, чл. 64 - с 31 гласа „за”, 1 „против” и 

8 „въздържали се”/ 

/§ 26 - с 30 гласа „за”, 1 „против” и 9 „въздържали се”/ 

 

 

 

 

 



1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен. 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

/Приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., 

изм. и доп. с Реш. 510 от22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., 

изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589от 19.12.2013 г., изм. и 

доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г., изм. с 

Реш. 981 от 31.01.2019 г. на Общински съвет - Шумен/ 

§ 1. В Чл. 10, ал. 2 изразът „от 1 март“ се заличава. 

Стар текст: 

„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто.“ 

Нов текст: 

„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 

на сто.“ 

§ 2. В Чл. 40 се правят следните изменения: 

1. В ал. 8 изразът „ , специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари“ се заличава: 

Стар текст: 

„(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-

помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки 

или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, 

е в размер от 66.00 лв.“ 

Нов текст: 

„(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-

помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без 

тролейбусите, е в размер от 66.00 лв.“ 

2. В ал. 9 изразът „ , специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличава. 

Стар текст: 

„(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, 

специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с 

товароподемност над 40 тона е в размер 132.00 лв.“ 

Нов текст: 

„(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 

132.00 лв.“ 

§ 3. В Чл. 44 се правят следните изменения: 

1. Ал. 1 се отменя. 



Стар текст: 

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 

несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, 

„Евро 6” и „EEV”, определеният по чл. 40 данък за съответната година се 

заплаща с намаление от 40 на сто.“ 

2. Текстът на ал. 2 се отменя и вместо него се приема нов: 

„(2) 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. 40, ал. 1 и 

3 данък.“ 

Стар текст: 

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 

включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” 

данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и 

„Евро 6” - с 60 на сто намаление от определения по чл. 40, ал. 1 и 3 данък.“ 

3. В ал. 3 се правят следните изменения: 

След израза „товарните автомобили,“ се добавя изразът „с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т,“. 

Изразът „екологични категории „Евро 3” и „Евро 4“ “ се заменя с израза 

„екологична категория „Евро 4“ “. 

Изразът „40 на сто“ се заменя с израза „20 на сто“. 

Стар текст: 

„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 

3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите 

на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” - с 50 на сто намаление от определения по чл. 

40, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“ 

Нов текст: 

„(3) 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. 40, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“ 

4. Текстът на ал. 5 се отменя и вместо него се приема нов: 

„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, 

се приема, че превозното средство е без екологична категория.“ 

Стар текст: 

„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и 

„ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно 

съответствието на превозното средство с определената от производителя 

екологична категория.“ 



§ 4. В Чл. 45, ал. 1 изразът „от 1 март“ се заличава, а изразът „30 

октомври“ се заменя с израза „31 октомври“. 

1. Текстът на ал. 1 се отменя и вместо него се приема следния текст: 

Стар текст: 

„(1) Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски 

в следните срокове: от 1 март и до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 

която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка от 5 на сто.“ 

Нов текст: 

„(1) Данъкът върху превозните средства се заплаща 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 от 

5 на сто.“ 

§ 5. В Чл. 51, ал. 1, т. 4 изразът „т. 10, 12 и 13“ се заменя с израза „т. 10“. 

Стар текст: 

„4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 

смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в 

т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI 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.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в 

регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска 

камара.“ 

Нов текст: 

„4. 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 VI 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.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в 

регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска 

камара.“ 

§ 6. Текстът на Чл. 63, ал. 2 се отменя и вместо него се приема нов: 

„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 

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. 

Стар текст: 

„(2) 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 е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници.“ 

§ 7. В Чл. 64 изразът „или поне една вноска“ се заличава. 

Стар текст: 

„Чл. 64. Данъкът или поне една вноска по чл. 60 се внася преди 

получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози.“ 

Нов текст: 

„Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото 

разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.“ 

 

§ 8. Чл. 14 се изменя , като се заличават точка 1 и точка 2 и  вместо  тях 

се създава нов текст, както следва:  

Стар текст: 

„Чл. 14. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в 

размер на:  

1. 1,3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижими имоти на 

физическите лица и жилищните имоти на предприятията. 

2. 1,7 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищни имоти на 

предприятия.“ 

Нов текст: 

„Чл. 14. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в 

размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти на 



физически лица, жилищните имоти на предприятията и нежилищните имоти 

на предприятията“. 

 

§ 9. В Чл. 2, се добавя нова точка „9“ 

Нов текст: 

„9. Други местни данъци определени със закон.“ 

 

§ 10. В Чл. 5, ал.2 се добавя следния текст: „Принудителното събиране 

се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни 

изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.“ 

Стар текст: 

„(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с 

лихвите по закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни 

вземания по реда на ДОПК.“ 

Нов текст: 

„(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с 

лихвите по закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни 

вземания по реда на ДОПК. Принудителното събиране се извършва от 

публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда 

на Гражданския процесуален кодекс.“ 

 

§ 11. В чл.11 се добавят ал. (1) и ал.(2). 

Стар текст: 

„Чл. 11 Данъкът се заплаща независимо дали имотите се ползват или 

не.“ 

Нов текст: 

„Чл. 11 Данъкът се заплаща независимо дали имотите се ползват или не. 

 (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от 

началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

(2) При прехвърляне на собственост на имота или при учредяване на 

вещно право на ползване приобритателя дължи данъка от началото на месеца, 

следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или 

ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.“ 

  

§ 12. В чл. 15 се добавя следния текст „от служител на общинска 

администрация“: 

Стар текст: 

„Чл.15 Данъчната оценка за недвижими имоти на граждани 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 съобщавана данъчно задължените лица.“ 

Нов текст: 

„Чл.15 Данъчната оценка за недвижими имоти на граждани се определя 

от служител на общинска администрация 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 съобщавана 

данъчно задължените лица.“ 



 

§ 13. В чл. 17, ал. 1 се добавя следния текст: „и се съобщава на данъчно 

задълженото лице до 1 март на същата година.“ 

Стар текст: 

 „(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.“ 

Нов текст: 

 „(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 данъчно задълженото лице до 1 

март на същата година.“ 

 

§ 14. В чл. 26, ал. 2 се правят следните промени : след „чл. 33“ се добавя 

се текста „и чл. 34“. 

 Стар текст: 

 „ (2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със 

стойностите на заветите, оценени по реда на чл. 33 от Закона за местните 

данъци и такси.“ 

Нов текст: 

„(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със 

стойностите на заветите, оценени по реда на чл. 33 и чл.34 от Закона за 

местните данъци и такси“ 

 

§ 15. В чл. 28 се правят следните промени : след „чл. 38“ отпада текста 

„и чл. 39“, създава се ал. (1) 

 Стар текст: 

„Чл. 28 Освобождават се от данък върху наследствата имуществата 

определени в чл. 38 и чл. 39 от Закона за местните данъци и такси.“ 

 Нов текст: 

„(1) Освобождават се от данък върху наследствата имуществата 

определени в чл. 38 от Закона за местните данъци и такси.“ 

 

 § 16. В чл. 28 се правят следните промени : създава се нова алинея (2) 

 Нов текст: 

„(2) В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо 

имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка 

на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на 

сто, ако е придобито до 2 години преди смъртта му, 60 на сто, ако е придобито 

до 3 години от смъртта му “ 

 

§ 17. В чл. 36, ал. 2 се правят следните промени : след „превозни 

средства“ се добавя нов текст „към момента на издаване на акта.“ 

 Стар текст: 

„(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. 

Нов текст: 

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

ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни 

средства, към момента на съставяне на акта, 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.“ 

  

§ 18.НОВ ЧЛЕН, след чл.38  

 Нов текст: 

„Чл. 39 Размера на данъка се определя от служител на общинска 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни 

средства, поддържан от МВР, и се съобщава на данъчнозадълженото лице.“ 

 

§ 19. В чл. 40, ал. 12 се правят следните промени : след „моторни 

шейни“ се добавя нов текст: “ и четириколесни превозни средства, определени 

в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“ 

 Стар текст: 

„(12) Данъкът за моторни шейни е в размер на 66,00 лв.“ 

 Нов текст: 

„(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, 

определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 66,00 лв.“ 

 

§ 20. В чл. 46 се правят следните промени: отпада текста „в която е 

регистрирано превозното средство“ и се заменя с нов текст: „по регистрация 

на превозното средство“ 

Стар текст: 

„Чл. 46 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.2 от Закона за 

местните данъци и такси - в приход на общината в която е регистрирано 

превозното средство.“ 

 Нов текст: 

„Чл. 46 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.2 от Закона за местните 

данъци и такси - в приход на общината по регистрация на превозното 

средство.“ 

 

 § 21. В чл. 56, ал. 1 се правят следните промени: отпада текста „в 

средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за 

туризма, като данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки“ 

Стар текст: 

„ (1) С туристически данък се облагат нощувките в средствата за 

подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма, като 

данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.“ 



 Нов текст: 

„(1) С туристически данък се облагат нощувките.“ 

  

§ 22. В чл. 56 се създава нова алинея (2), като съществуващата ал. (2) 

става ал. (3) 

Нов текст: 

„(2) Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки на територията 

на община Шумен.“ 

 

§ 23. В чл. 56 се правят следните промени: ал. 2 става ал. 3 и цифрата 

„30“  се заменя с цифрата „31“ 

Стар текст: 

„ (2) Лицата по ал.1 подават декларация по образец до 30 януари на 

всяка година за облагане с туристически данък за предходното календарна 

година“ 

 Нов текст, стара ал. (2), нова ал. (3): 

„ (3) Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 31 януари на 

всяка година за облагане с туристически данък за предходното календарна 

година“ 

 

§ 24. В чл. 58 се правят следните промени: отпада текста „чл. 10“ и се 

заменя с нов текст „чл. 11“ 

Стар текст: 

„Чл.58 Приходите от туристически данък се разходват за мероприятия 

по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.“ 

 Нов текст: 

„Чл.58 Приходите от туристически данък се разходват за мероприятия 

по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.“ 

 

§ 25. В чл. 59, ал. 3 се правят следните промени: след текста „издадено 

от кмета“, се добавя нов текст: “на община Шумен“. 

Стар текст: 

„(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 по Закона за автомобилните превози.“ 

 Нов текст: 

„(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 Шумен по Закона за автомобилните превози.“ 

 

 

 



           §. 26. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Шумен е приета с Решение № 571 

по протокол № 30 от 23.12.2021 г. и влиза в сила  от 01.01.2022 г. 
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