
 

 

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 
 

гр. Павел баня, 6155        тел.: 00359/4361/3260 

ул.“Освобождение“ № 15      e-mail: mayor@pavelbanya.bg 

 

 
До 

Общински съвет Павел баня  

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

 От Иса Бесоолу  

Кчет на община Павел баня  

 

 Относно : Приемане на изменения в Наредбата за определяне размера на местните 

данъци в община Павел баня. 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ :  

Чл. 1  ал. 2 , във вр.Чл.61у- 61щ от  ЗМДТ.                                                                                 

                                               Чл. 6 , ал. 2 ,чл. 9 ЗМДТ  

                                               Чл.21 , ал. т . 7 ЗМСМА 

                                                Чл. 26 , ал. 3 ЗНА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  

 

             С  решение     №  147, Прието на заседание на общински съвет от 

30.04.2020г.,отразено в Протокол № 9  от 30.04.2020г. е приета Наредбата за определяне 

размера на местните данъци в община Павел баня.  

Във връзка с внесеното от мен  предложение за   определяне броя на таксиметровите 

автомобили, работещи на територията на общината, минимални и максимални цени за 

таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, както и 

условията и реда за разпределянето им между превозвачите и законосъобразното 

администриране на дейността е неоходимо да бъде приет нов раздел  в Наредбата за 

определяне размера на местните данъци в община Павел баня. 

Представям на вниманието ни следното предложение за решение: 

mailto:mayor@pavelbanya.bg


 

 

 Раздел VII 

Данък върху таксиметров превоз на пътници 

 

Чл. 63 (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху 

таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по 

таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда 

на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица. 

(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 съответната община по Закона за автомобилните превози. 

 

Чл. 64 (1) Определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер на данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за съответната година е в размер на 300 лв.в срок до 31 октомври на 

предходната година. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване 

на таксиметров превоз на пътници. 

  

Чл. 65 (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за 

дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване 

на таксиметров превоз на пътници. 

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се 

подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в търговския регистър в съответната община. 

  

Чл. 66  (1)Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено 

през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната 

формула: 

 
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 

61фЗМДТ 

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за 

който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(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: 

https://web.apis.bg/p.php?i=245399
https://web.apis.bg/p.php?i=241824
https://web.apis.bg/p.php?i=241824
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https://web.apis.bg/p.php?i=11169#p35999417
https://web.apis.bg/p.php?i=11169#p35999417
https://web.apis.bg/p.php?i=10436#p29553959
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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. 

 

 

Чл. 67  Данъкът по този раздел  се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 

24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

 

 

Чл. 68 Възстановяване на надвнесен данък се извършва по писмено искане на данъчно 

задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Иса  Бесоолу........................ 

Кмет на община Павел баня  
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