
П Р О Е К Т  
на 

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. 2, се добавя нова точка „9“ 
Нов текст: 
„9. Други местни данъци, определени със закон.“ 
 
 
§ 2. В Чл. 5, ал.2 се добавя следният 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.“ 

 
 
§ 3. 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 приобритателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, 
през който е настъпила промяната в собствеността или ползването освен ако данъкът 
е платен от прехвърлителя.“ 

  
 
§ 4. В чл. 15 се добавя следният текст „от служител на общинската 

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 съобщава на 
данъчно задължените лица.“ 

Нов текст: 
„Чл.15 Данъчната оценка за недвижими имоти на граждани се определя от 

служител на общинската 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 съобщава на данъчно задължените лица.“ 

 
 
§ 5. В чл. 17, ал. 1 се добавя следният 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.“ 

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

 
 
 
§ 7. В чл. 28 се правят следните промени: след „чл. 38“ отпада текстът „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.“ 
 
 
 
 § 8. 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.“ 

 
 
 
 
§ 9. 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.“ 

  
 
 
§ 10.НОВ ЧЛЕН, след чл.38  
 Нов текст: 
„Чл. 39 ??? Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от МВР, и се съобщава на данъчнозадълженото лице.“ 

 
 
 
§ 11. 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“ 

 
 
 
§ 12. В чл. 46 се правят следните промени: отпада текстът „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.“ 

 
 
 
 § 13. В чл. 56, ал. 1 се правят следните промени: отпада текстът „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.“ 
  
 
§ 14. 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.“ 
 

 
 

§ 15. 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 предходната 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 предходната календарна година“ 
 
 
 
§ 16. В чл. 58 се правят следните промени: отпада текстът „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.“ 
 
 
 
§ 17. 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 Изпълнителната 
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 Изпълнителната 
агенция „Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров 
превоз на пътници, издадено от кмета на община Шумен по Закона за автомобилните 
превози.“ 
 

 
 

§. 18. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 
местните данъци на територията на Община Шумен е приета с Решение № ………, взето 
с протокол № …….. от …………. г. и влиза в сила от 01.01.2022  . 


