ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр.Кресна, ул.”Македония” №96, тел.07433/87-30

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Кресна
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта за
изменение на Наредбата на e-mail: kresna_gl.schet@mail.bg или на адрес: гр.Кресна, ул.Македония №96

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на Община Кресна и във връзка с Закона за нормативните
актове:
Предвид приетите изменения на ЗМДТ е необходимо Наредбата за
определяне на местните данъци на територията на община Кресна да бъде
изменена и допълнена в съответствие с действащото законодателство. Настоящето
предложение за изменение на Наредбата обхваща и нормите регламентиращи
определянето размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка при
възмездно придобиване на имущество, патентния данък и данъка върху
таксиметров превоз на пътници.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от ЗМДТ, общинският съвет определя с
Наредба размера на местните данъци при условията реда и в границите
определени в закона.
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Кресна е
приета с Решение № 38 по Протокол № 5/22.02.2008 г. и е актуализирана с Решение №374
по Протокол №16/30.01.2009г., Решение №673 по Протокол №29/29.01.2010г., Решение№864
по Протокол №40/17.12.2010г, Решение №883 по Протокол №41/28.01.2011г., Решение№ 541
по Протокол №34/17.12.2013 г. и Решение №543 по Протокол №34/17.12.2013 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата е приложена към
настоящия документ .
С настоящето предлагам изменение и допълнение размера на следните
видове данъци:
І. ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
Съгласно разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ, общинския съвет определя с наредба
размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на
недвижимия имот.
С Решение № 673 по Протокол №29 от 29.01.2010 г. на Общински съвет
гр.Кресна е определен размерът на данъка върху недвижимите имоти за територията на
община Кресна, а именно: 1,00%о за град-Кресна за физически лица, - 1,50%о за
селата за физически лица и 1,25%о за юридически лица за всички населени места
в общината върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Същият не е променян от 2010 г. независимо, че цитираната норма на чл.22 от
ЗМДТ, в частта за определяне на горна граница на данъка е променена от 2,5 на 4,5 на
хиляда.
Важно е да се отбележи още, че през 2012 г. гр.Кресна и селата от общината са
преминали в по-нисък функционален тип, което е довело до намаляване на данъчните
оценки на недвижимите имоти почти с 50%. Данъчната оценка на недвижимите имоти
на гражданите се определя по Норми съгласно Приложение №2 от ЗМДТ, в зависимост
от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването. Като,
съгласно разпоредбата на чл.10 от Приложение №2 към ЗМДТ, коефициентът за

овехтяване са определя по формула, съдържаща два компонента – броя на годините от
завършването на сградата и годишния процент на овехтяване, който съгласно ал.3 на
същата норма, който съгласно ал.3 на същата норма не може да бъде по-малък от 0,85
за сграда с конструкция, с код М3. Т.е. всяка година данъчната оценка на недвижими
имоти намалява.
Трябва да се има предвид още, че ЗМДТ регламентира освобождаване от данък
върху недвижимите имоти, като в периода от 2010 г. до 2015 г. законодателя разширява
кръга на имотите и данъчнозадължените лица, за които се отнася облекчението
съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗМДТ.
Предлаганото увеличение ще доведе до увеличаване на приходите на община
Кресна за 2017 г., от данък върху недвижимите имоти с около 39 000 лв.
ІІ. ПАТЕНТЕН ДАНЪК
Съгласно разпоредбата на чл.61к от ЗМДТ, общинския съвет определя с наредба
размера на данъка в граници съгласно Приложение №4 от ЗМДТ в зависимост от
местонахождението на обекта на територията на съответната община.
С Решение № 38 по Протокол №5 от 22.02.2008 г. на Общински съвет гр.Кресна
е определен размера на патентния данък, което е описано подробно в Приложение №2
от Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци
на територията на община Кресна, приложен към настоящия документ.
От 2008 г. до настоящия момент патентния данък не е променян, независимо от
ръста на инфлацията, значителното нарастване на цените на услугите, на средната и
минимална работна заплата за страната и т.н.
И тук трябва да се има предвидя, че ЗМДТ регламентира данъчни облекчения за
данъчно задължени лица, които подлежат на облагане с патентен данък, съгласно
чл.61м от ЗМДТ.
Предлаганото увеличение ще доведе до увеличаване на приходите на община
Кресна за 2017 г., от патентен данък с около 2 300 лв. /20%/
ІІІ. ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.2 от ЗМДТ, данъкът се определя от
общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното
имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
С Решение № 543 по Протокол №34 от 17.12.2013 г. на Общински съвет
гр.Кресна е определен размера на данъка при възмездно придобиване на имущество за
територията на община Кресна, а именно 2 на сто върху оценката на прехвърляното
имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по-голяма стойност.
Промените в размера на ставката за данък при възмездно придобиване на
имущество няма да засегне широк кръг от лица предвид това, че една част се ползват с
облекчения регламентирани в чл. 48 от ЗМДТ.
Предвиденото увеличение на ставката ще доведе до повишаване на приходите от
този вид данък с до 40%. Данъкът изцяло зависи от общия обем на извършените
сделки с недвижими имоти и превозни средства.
ІV. ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
С оглед приетия Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси,
обнародван в Държавен вестник, последно изменение ДВ. Брой 32 от 22 април 2016 г., е
необходимо да бъде изменена и действащата на територията на Община Кресна
Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Кресна, в
съответствие с нормативните промени. В глава втора на Закона е създадена нов раздел
VІІІ „Данък върху таксиметровите превози на пътници―.
Съгласно разпоредбата на чл.61ф от ЗМДТ, общинския съвет определя размера
на данъка за таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв.
до 1000 лв.

Като имаме предвид, че таксиметров превоз на пътници към настоящия момент
на територията на община Кресна не се извършва и няма регистрирана такава дейност,
с цел привличане на лица, които да регистрират и извършват такава на територията на
общината предлагаме Общински съвет гр.Кресна да определи данък в размер на 300 лв.
Не се очаква този приход да повлияе върху приходната част на бюджета на
община Кресна за 2017 г.
В подкрепа на необходимостта от увеличаване на данъчната тежест, следва
да се отбележи, че в проекта на бюджет на Република България средствата за
изравнителна субсидия за община Кресна са увеличени с 1%. Тези средства са
крайно недостатъчни и общината трябва да осигури за своя сметка 10%-ното
увеличение на минималната работна заплата в местните дейности.
С приходите от местни данъци общината финансира местните дейности,
които са изцяло на местна издръжка. Основната цел на община Кресна през 2017
г. е провеждането на данъчна политика, насочена към повишаване на собствените
приходи и осигуряване на стабилност на местните финанси. Постигането на целта
за изпълнение на бюджетните приходи е свързана с поддържане на устойчиво ниво
на приходите и очакван положителен ефект от засилените действия при
администриране и събиране на приходите.
Изложените до тук аргументи ми дават увереност да твърдя, че едни повисоки ставки на тези налози биха довели до повече сигурност в приходната чест
на бюджета на община Кресна за 2017 г.
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на община Кресна не изисква нови финансови
или други средства.
Предлаганите промени в Наредбата за определяне на местните данъци на
територията на община Кресна са съобразени с действащото законодателство на
Република България и това на Европейския съюз. Те целят привеждане на
нормативната база на община Кресна в съответствие със Закона за местните
данъци и такси, с цел да се избегне евентуално противоречие между текстовете на
подзаконовия нормативен акт и Закона за местните данъци и такси, както и
увеличаване на местните приходите в общинския бюджет.

КМЕТ на община Кресна:

/п/

/Николай Георгиев/

ПРОЕКТ!
За Изменение и допълнение на:

Наредба
за определяне размера на местните данъци
на територията на община КРЕСНА
В Глава втора - Местни данъци

Раздел І - Данък върху недвижимите имоти
Изменя текста на чл.15, както следва:
БИЛО: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,00%о за
град-Кресна за физически лица, - 1,50%о за селата
за физически лица и 1,25%о за
юридически лица за всички населени места в общината върху данъчната оценка на недвижимия
имот.
СТАВА: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,00%о за
град-Кресна за физически лица, - 3,00%о за селата - за физически лица, 3,00%о за град Кресна –
за юридическите лица и 2,5%о за селата - за юридически лица върху данъчната оценка на
недвижимия имот.

Раздел ІІІ - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Изменя текста на чл.35, ал.2, както следва:
БИЛО: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер – 2 на сто върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока
стойност.
СТАВА: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер – 3 на сто върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока
стойност.
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 0,1 на сто до 3 на сто

СЪЗДАВА НОВ Раздел VІ - ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА
ПЪТНИЦИ
- чл.56б (нов в сила от 01.01.2017 г.) (1) 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, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от
Закона за местните данъци и такси.
(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. 56в. (нов в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишния размер на данъка върху
таксиметров превоз на пътници за 2017 г. - 300 лв.
Общинският съвет определя размера на данъка в границите от 300,00 лв. до 1000,00 лв.

(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.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година до 31 октомври на предходната година,
данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
- Чл. 56г. (нов в сила от 01.01.2017 г.) (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. 56д. (нов в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък върху таксиметров
превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е
издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
- Чл. 56е. (нов в сила от 01.01.2017 г.) (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 = ГДТПП x БМ
, където
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
56в;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
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 годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ
, където
12
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.
- Чл. 56ж. (нов в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 56в се внася преди
получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози.
- Чл. 56з. (нов в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по
чл. 56е, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Изменя Приложение № 2 към чл. 56

БИЛО: Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ

ГЛ.ПЪТ ЕІ ЗОНА
ІІ- ЗОНА
ІІІ ЗОНА,
79
СЕЛАТА
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в
размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:
45,00
40,00
30,00
25,00
1 и 2 звезди
от 25 лв. до 250 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:
1—2 звезди

5,00

3 звезди

9,00

б) заведения за бързо обслужване:
4,00
1—2 звезди

4,00

3,00
от 1 лв. до 35 лв.
8,00
7,00
от 6 лв. до 60 лв.

3,00

2,00
6,00

2,00
1,00
от 1 лв. до 20 лв.
6,00
5,00
4,00
3,00
3 звезди
от 3 лв. до 35 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква ―е‖:
4,00
3,00
2,00
1,00
1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
6,00
5,00
4,00
3,00
3 звезди
от 2 лв. до 35 лв.
г) кафе-сладкарници
3,00
2,00
1,00
1,00
1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
5,00
4,00
3,00
3,00
3 звезди
от 3 лв. до 50 лв.
д) барове:
— дневни:
10,00
8,00
6,00
3,00
2 звезди
от 3 лв. до 50 лв.
14,00
12,00
11,00
10,00
3 звезди
от 10 лв. до 84 лв.
15,00
14,00
12,00
5,00
— нощни:
2 звезди
от 5 лв. до 63 лв.
24,00
22,00
20,00
20,00
3 звезди
от 20 лв. до 98 лв.
100,00
90,00
80,00
75,00
е) бюфети, каравани и
павилиони — за обект:
от 75 лв. до 500 лв.
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в
размер на: -/ гл.път Е-79- 8,00лв, І-ва зона- 6,00лв., ІІ-ра зона- 4,00лв., ІІІ-зона-селата-2,00
лв. / за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.
от 2 лв. до 20 лв. за 1 кв.м.
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на: / гл.път Е-79 – 7,00лв, І-ва зона6,00лв.,ІІ-ра зона-5,00лв.,ІІІ-та зона-селата – 5,00 лв./ за 1 брой място за паркиране според
местонахождението на обекта.
от 5 лв. до 200 лв. за брой място.
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на: /гл.път Е-79-физ.лица300,00лв.,еднолични търговци - 400,00лв. І-ва зона – физ.лица – 250,00лв.,еднолични
търговци – 350,00лв,ІІ-ра зона –физ.лица – 200,00лв., еднолични търговци – 300,00лв.,ІІІта зона –селата-физ.лица- 200,00лв.,еднолични търговци – 300,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 50 лв. до 780 лв.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер
на:/гл.път Е-79-физ.лица – 50,00лв., еднолични търговци – 300,00лв.,І-ва зона- физ.лица50,00лв.,еднолични търговци – 300,00лв.ІІ-ра зона- физ.лица -50,00лв.,еднолични
търговци – 300,00лв., ІІІ-та зона-селата: физ.лица-50,00лв., еднолични търговци – 300,00
лв. според местонахождението на обекта.
от 40 лв. до 840 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в
размер на:/гл.път Е-79-500лв.,І-ва зона- 500,00лв., ІІ-ра зона- 500,00лв., ІІІ-та зона селата500,00 лв. според местонахождението на обекта:
от 500 лв.до 2500 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79- 50,00лв.,І-

ва зона- 50,00лв.,ІІ-ра зона- 50,00лв., ІІІ-та зона –селата – 50,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 40 лв. до 120 лв.
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79- 100,00лв.,І-ва
зона – 100,00лв.,ІІ-ра зона – 100,00лв.,ІІІ-та зона селата – 100,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 100 лв. до 910 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя в
размер на: Гл.път Е-79- 240,00лв,І-ва зона – 240,00лв.,ІІ-ра зона – 240,00лв.,ІІІ-та зона
селата- 150,00 лв. за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 840 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79200,00лв.,І-ва зона – 200,00лв.,ІІ-ра зона – 200,00лв., ІІІ-та зона селата- 180,00 лв. на брой
устройство според местонахождението на обекта.
от 180 до 594 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е79- 200,00 лв., І-ва зона – 200,00лв., ІІ-ра зона – 200,00лв., ІІІ-та зона селата- 130,00 лв. за
работно място според местонахождението на обекта.
от 130 лв. до 900 лв.
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 100,00лв.,І-ва зона100,00лв.,ІІ.ра зона- 80,00лв., ІІІ-та зона селата- 60,00лв. за работно място според
местонахождението на обекта.
от 60 до 420 лв.
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 60,00лв.,І-ва зона
– 60,00лв., ІІ-ра зона- 60,00лв.,ІІІ-та зона селата – 60,00 лв. според местонахождението на
обекта.
от 60 до 390 лв.
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79- 180,00лв, І.ва зона180,00лв.,ІІ-ра зона – 180,00лв.,ІІІ-та зона селата – 180,00лв. според местонахождението на
обекта.
от 180 до 520 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер на:
Гл.път Е-79- 450,00лв.,І-ва зона – 400,00лв., ІІ-ра зона – 400,00лв., ІІІ-та зона селата –
200,00лв. според местонахождението на обекта:
от 190 до 1200 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер
на:Гл.път Е-79- 800,00лв.,І-ва зона – 800,00лв., ІІ-ра зона- 800,00лв., ІІІ-та зона селата –
300,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 280 до 1900 лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на: Гл.път
Е-79- 120,00лв., І-ва зона – 120,00лв.,ІІ.ра зона – 120,00, ІІІ-та зона селата – 120,00 лв.
според местонахождението на обекта.
от 100 до 560 лв.
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 250,00лв.,І-ва зона –
250,00лв,ІІ-ра зона – 250,00лв.,ІІІ-та зона селата – 120,00 лв. според местонахождението на
обекта:
от 100 до 700 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт
на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е.-79- 300,00лв., І-ва
зона -300,00лв.,ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та зона селата – 150,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 47 до 980 лв.
21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79300,00лв.І-ва зона – 300,00лв.,ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та зона селата – 300,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 300 до 3250 лв.
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 3000,00лв.,

І-ва зона – 3000,00лв., ІІ-ра зона – 3000,00лв., ІІІ-та зона селата – 3000,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 3000 до 6440 лв.
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 500,00лв., І-ва
зона -500,00лв., ІІ-ра зона – 500,00лв., -ІІІ-та зона селата – 500,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 500 до 1680 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е79- 2000,00лв.,І-ва зона – 2000,00лв., ІІ-ра зона – 2000,00лв., ІІІ-та зона селата – 2000,00 лв.
според местонахождението на обекта.
от 2000 до 5600 лв.
25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79- 200,00., І-ва зона –
200,00лв., ІІ-ра зона – 200,00лв., ІІІ-та зона селата – 200,00 лв. според местонахождението
на обекта.
от 200 до 1040 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими
имоти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 1000,00лв., І-ва зона – 1000,00лв., ІІра зона – 1000,00лв., ІІІ-та зона селата – 1000,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 100 до 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79150,00лв.,І-ва зона – 150,00лв.,ІІ-ра зона – 150,00лв., ІІІ-та зона селата – 150,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 150 до 420 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини — данъкът се определя в размер на : Гл.път Е-79 – 100,00лв., І-ва зона –
100,00лв., ІІ-ра зона – 100,00лв., ІІІ-та зона селата – 100,00лв. според местонахождението на
обекта.
от 50 до 198 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни
услуги — данъкът се определя в размер на :Гл.път Е-79 – 100,00, І-ва зона – 100,00лв., ІІ-ра
зона – 100,00лв., ІІІ-та зона селата – 100,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 50 до 98 лв.
30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на- 3000,00 лв. за всички зони.
от 3000 до 28000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя
в размер на : Гл.път Е-79- 100,00лв., І-ва зона – 100,00лв., ІІ-ра зона – 100,00лв., ІІІ-та зона
селата – 60,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 30 до 260 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс
апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 300,00, І-ва зона
– 300,00лв., ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та зона селата – 300,00 лв. според местонахождението
на обекта.
от 300 до 1300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения
според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон,
размера на данъка за брой съоръжение е:Гл.път Е-79 – 100,00лв, І-ва зона – 100,00лв.,ІІ-ра зона
– 100,00лв., ІІІ-та зона селата – 100,00 лв.
от 100 до 198 лв.
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол,
бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е:Гл.път Е-79- 20,00лв., І-ва зона –
18,00лв.,ІІ-ра зона – 18,00лв., ІІІ-та зона селата – 10,00лв.
от 8 до 26 лв.
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв., и билярд
— данъкът за маса е в размер на:Гл.път Е-79 – 40,00лв, І-ва зона – 40,00лв., ІІ-ра зона –
40,00лв., ІІІ-та зона селата – 40,00 лв.
от 40 до 140 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на

обекта, както следва:
за 1 кв.м.-Гл.път Е-79- 1,50лв., І-ва зона - 1,50лв., ІІ-ра зона - 1,50лв., ІІІ-та зона селата –
1,50лв.
от 1,5 до 4 лв.
и за един фитнес уред:Гл.път Е-79- 300,00лв., І-ва зона – 300,00лв., ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та
зона селата – 300,00 лв.
от 300 до 840 лв.
35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79133,00, І-ва зона – 133,00лв., ІІ-ра зона – 133,00лв., ІІІ-та зона селата – 133,00 лв. на брой
съоръжения според местонахождението на обекта:
от 133 до 440 лв.
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 18,00лв., І-ва зона
-18,00лв., ІІ-ра зона – 18,00лв., ІІІ-та зона селата – 18,00лв. на линеен сантиметър от
дължината на млевната линия.
от 18 до 36 лв
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на :Гл.път Е-79600,00лв., І-ва зона – 600,00лв.,ІІ-ра зона – 600,00лв., ІІІ-та зона селата – 600,00лв.
от 600 до 1200 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
......-........ лв. на брой
а) корабчета
от 750 до 1500 лв. на брой
.....-......... лв. на брой
б) лодки
от 450 до 900 лв. на брой
.......-....... лв. на брой
в) яхти
от 900 до 1800 лв. на брой
.......-....... лв. на брой
г) джетове
от 900 до 1800 лв. на брой
.......-....... лв. на място
д) влакчета
от 30 до 60 лв. на място
75,00. лв. на място за всички зони.
е) файтони
от 75 до 150 лв. на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове,
150,00 лв. на брой оборудване за всички зони
водни колела, включително надуваеми,
от 150 до 300 лв. на брой оборудване
водни увеселения
з) зимни ски (включително ски150,00 лв. на брой оборудване за всички зони
екипировка), зимни кънки, сноубордове,
от 150 до 300 лв. на брой оборудване
шейни
150,00 лв. на място за всички зони
и) въртележки, виенски колела, блъскащи
се колички, велосипеди и рикши
от 150 до 300 лв. на място
150,00 лв. на брой за всички зони
к) детски колички и моторчета
от 150 до 300 лв. на брой
300,00 лв. на брой стрелбище за всички зони
л) стрелбища
от 300 до 600 лв. на брой стрелбище
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно
превозно средство в следните размери:
200,00. лв. за всички зони
от 200 до 475 лв.
Гл.път Е-79 – 700,00лв., І-ва зона –
700,00лв.,ІІ-ра зона – 700,00лв., ІІІ-та зона
б) други МПС
селата – 400,00 лв.
от 400 до 950 лв.
39. Услуги ―Пътна помощ‖ на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на2000,00лв. за брой моторно превозно средство за всички зони.
от 2000 до 4000 лв.
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както
следва:
а) мотопеди, мотоциклети

а) комбайн — 330,00 лв. за всички зони
от 330 до 660 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни
самодвижещи се машини — 110,00 лв.за всички зони
от 110 до 220 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11,00 лв. за всички зони
от 11 до 22 лв.

СТАВА: Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ

ГЛ.ПЪТ ЕІ ЗОНА
ІІ- ЗОНА
ІІІ ЗОНА,
79
СЕЛАТА
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в
размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:
45,00
40,00
30,00
25,00
1 и 2 звезди
от 25 лв. до 250 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
6,00
5,00
4,00
3,00
1—2 звезди
от 1 лв. до 35 лв.
9,00
8,00
7,00
6,00
3 звезди
от 6 лв. до 60 лв.
б) заведения за бързо обслужване:
5,00
4,00
3,00
2,00
1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
6,00
5,00
4,00
3,00
3 звезди
от 3 лв. до 35 лв.
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква ―е‖:
5,00
4,00
3,00
2,00
1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
6,00
5,00
4,00
3,00
3 звезди
от 2 лв. до 35 лв.
г) кафе-сладкарници
4,00
3,00
2,00
2,00
1—2 звезди
от 1 лв. до 20 лв.
5,00
4,00
3,00
3,00
3 звезди
от 3 лв. до 50 лв.
д) барове:
— дневни:
10,00
8,00
6,00
3,00
2 звезди
от 3 лв. до 50 лв.
14,00
12,00
11,00
10,00
3 звезди
от 10 лв. до 84 лв.
15,00
14,00
12,00
5,00
— нощни:
2 звезди
от 5 лв. до 63 лв.
24,00
22,00
20,00
20,00
3 звезди
от 20 лв. до 98 лв.
120,00
110,00
100,00
95,00
е) бюфети, каравани и
павилиони — за обект:
от 75 лв. до 500 лв.

и

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в
размер на: -/ гл.път Е-79- 9,00лв, І-ва зона- 7,00лв., ІІ-ра зона- 5,00лв., ІІІ-зона-селата-3,00
лв. / за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.
от 2 лв. до 20 лв. за 1 кв.м.
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на: / гл.път Е-79 – 7,00лв, І-ва зона6,00лв.,ІІ-ра зона-5,00лв.,ІІІ-та зона-селата – 5,00 лв./ за 1 брой място за паркиране според
местонахождението на обекта.
от 5 лв. до 200 лв. за брой място.
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на: /гл.път Е-79-физ.лица300,00лв.,еднолични търговци - 400,00лв. І-ва зона – физ.лица – 250,00лв.,еднолични
търговци – 350,00лв,ІІ-ра зона –физ.лица – 200,00лв., еднолични търговци – 300,00лв.,ІІІта зона –селата-физ.лица- 200,00лв.,еднолични търговци – 300,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 50 лв. до 780 лв.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер
на:/гл.път Е-79-физ.лица – 60,00лв., еднолични търговци – 400,00лв., І-ва зона- физ.лица60,00лв., еднолични търговци – 400,00лв., ІІ-ра зона- физ.лица - 60,00лв., еднолични
търговци – 400,00лв., ІІІ-та зона - селата: физ.лица - 60,00лв., еднолични търговци –
400,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 40 лв. до 840 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в
размер на:/гл.път Е-79-500лв.,І-ва зона- 500,00лв., ІІ-ра зона- 500,00лв., ІІІ-та зона селата500,00 лв. според местонахождението на обекта:
от 500 лв.до 2500 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79- 50,00лв.,Іва зона- 50,00лв.,ІІ-ра зона- 50,00лв., ІІІ-та зона –селата – 50,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 40 лв. до 120 лв.
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 120,00лв.,І-ва
зона – 120,00лв., ІІ-ра зона – 120,00лв., ІІІ-та зона селата – 120,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 100 лв. до 910 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя в
размер на: Гл.път Е-79- 240,00лв,І-ва зона – 240,00лв.,ІІ-ра зона – 240,00лв.,ІІІ-та зона
селата- 150,00 лв. за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 840 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79200,00лв.,І-ва зона – 200,00лв.,ІІ-ра зона – 200,00лв., ІІІ-та зона селата- 180,00 лв. на брой
устройство според местонахождението на обекта.
от 180 до 594 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е79- 200,00 лв., І-ва зона – 200,00лв., ІІ-ра зона – 200,00лв., ІІІ-та зона селата- 130,00 лв. за
работно място според местонахождението на обекта.
от 130 лв. до 900 лв.
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 100,00лв.,І-ва зона100,00лв.,ІІ.ра зона- 80,00лв., ІІІ-та зона селата- 60,00лв. за работно място според
местонахождението на обекта.
от 60 до 420 лв.
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 60,00лв.,І-ва зона
– 60,00лв., ІІ-ра зона- 60,00лв.,ІІІ-та зона селата – 60,00 лв. според местонахождението на
обекта.
от 60 до 390 лв.
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79- 180,00лв, І.ва зона180,00лв.,ІІ-ра зона – 180,00лв.,ІІІ-та зона селата – 180,00лв. според местонахождението на
обекта.
от 180 до 520 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер на:
Гл.път Е-79- 450,00лв.,І-ва зона – 400,00лв., ІІ-ра зона – 400,00лв., ІІІ-та зона селата –

200,00лв. според местонахождението на обекта:
от 190 до 1200 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на:
Гл.път Е-79 - 900,00лв.,І-ва зона – 900,00лв., ІІ-ра зона- 900,00лв., ІІІ-та зона селата –
400,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 280 до 1900 лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на: Гл.път
Е-79- 120,00лв., І-ва зона – 120,00лв.,ІІ.ра зона – 120,00, ІІІ-та зона селата – 120,00 лв.
според местонахождението на обекта.
от 100 до 560 лв.
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 250,00лв.,І-ва зона –
250,00лв,ІІ-ра зона – 250,00лв.,ІІІ-та зона селата – 120,00 лв. според местонахождението на
обекта:
от 100 до 700 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт
на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е.-79- 300,00лв., І-ва
зона -300,00лв.,ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та зона селата – 150,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 47 до 980 лв.
21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79300,00лв.І-ва зона – 300,00лв.,ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та зона селата – 300,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 300 до 3250 лв.
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 3000,00лв.,
І-ва зона – 3000,00лв., ІІ-ра зона – 3000,00лв., ІІІ-та зона селата – 3000,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 3000 до 6440 лв.
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 500,00лв., І-ва
зона -500,00лв., ІІ-ра зона – 500,00лв., -ІІІ-та зона селата – 500,00лв. според
местонахождението на обекта.
от 500 до 1680 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е79- 2000,00лв.,І-ва зона – 2000,00лв., ІІ-ра зона – 2000,00лв., ІІІ-та зона селата – 2000,00 лв.
според местонахождението на обекта.
от 2000 до 5600 лв.
25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79- 200,00., І-ва зона –
200,00лв., ІІ-ра зона – 200,00лв., ІІІ-та зона селата – 200,00 лв. според местонахождението
на обекта.
от 200 до 1040 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими
имоти — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 1000,00лв., І-ва зона – 1000,00лв., ІІра зона – 1000,00лв., ІІІ-та зона селата – 1000,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 100 до 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79150,00лв.,І-ва зона – 150,00лв.,ІІ-ра зона – 150,00лв., ІІІ-та зона селата – 150,00 лв. според
местонахождението на обекта.
от 150 до 420 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини — данъкът се определя в размер на : Гл.път Е-79 – 100,00лв., І-ва зона –
100,00лв., ІІ-ра зона – 100,00лв., ІІІ-та зона селата – 100,00лв. според местонахождението на
обекта.
от 50 до 198 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни
услуги — данъкът се определя в размер на :Гл.път Е-79 – 100,00, І-ва зона – 100,00лв., ІІ-ра
зона – 100,00лв., ІІІ-та зона селата – 100,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 50 до 98 лв.
30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на- 3000,00 лв. за всички зони.

от 3000 до 28000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя
в размер на : Гл.път Е-79- 100,00лв., І-ва зона – 100,00лв., ІІ-ра зона – 100,00лв., ІІІ-та зона
селата – 60,00 лв. според местонахождението на обекта.
от 30 до 260 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс
апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на: Гл.път Е-79- 300,00, І-ва зона
– 300,00лв., ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та зона селата – 300,00 лв. според местонахождението
на обекта.
от 300 до 1300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения
според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон,
размера на данъка за брой съоръжение е:Гл.път Е-79 – 100,00лв, І-ва зона – 100,00лв.,ІІ-ра зона
– 100,00лв., ІІІ-та зона селата – 100,00 лв.
от 100 до 198 лв.
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол,
бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е:Гл.път Е-79- 20,00лв., І-ва зона –
18,00лв.,ІІ-ра зона – 18,00лв., ІІІ-та зона селата – 10,00лв.
от 8 до 26 лв.
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв., и билярд
— данъкът за маса е в размер на:Гл.път Е-79 – 40,00лв, І-ва зона – 40,00лв., ІІ-ра зона –
40,00лв., ІІІ-та зона селата – 40,00 лв.
от 40 до 140 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на
обекта, както следва:
за 1 кв.м.-Гл.път Е-79- 1,50лв., І-ва зона - 1,50лв., ІІ-ра зона - 1,50лв., ІІІ-та зона селата –
1,50лв.
от 1,5 до 4 лв.
и за един фитнес уред:Гл.път Е-79- 300,00лв., І-ва зона – 300,00лв., ІІ-ра зона – 300,00лв., ІІІ-та
зона селата – 300,00 лв.
от 300 до 840 лв.
35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79133,00, І-ва зона – 133,00лв., ІІ-ра зона – 133,00лв., ІІІ-та зона селата – 133,00 лв. на брой
съоръжения според местонахождението на обекта:
от 133 до 440 лв.
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на:Гл.път Е-79 – 18,00лв., І-ва зона
-18,00лв., ІІ-ра зона – 18,00лв., ІІІ-та зона селата – 18,00лв. на линеен сантиметър от
дължината на млевната линия.
от 18 до 36 лв
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на :Гл.път Е-79600,00лв., І-ва зона – 600,00лв.,ІІ-ра зона – 600,00лв., ІІІ-та зона селата – 600,00лв.
от 600 до 1200 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
......-........ лв. на брой
а) корабчета
от 750 до 1500 лв. на брой
.....-......... лв. на брой
б) лодки
от 450 до 900 лв. на брой
.......-....... лв. на брой
в) яхти
от 900 до 1800 лв. на брой
.......-....... лв. на брой
г) джетове
от 900 до 1800 лв. на брой
.......-....... лв. на място
д) влакчета
от 30 до 60 лв. на място
75,00. лв. на място за всички зони.
е) файтони
от 75 до 150 лв. на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове,
150,00 лв. на брой оборудване за всички зони

водни колела, включително надуваеми,
водни увеселения
з) зимни ски (включително скиекипировка), зимни кънки, сноубордове,
шейни
и) въртележки, виенски колела, блъскащи
се колички, велосипеди и рикши

от 150 до 300 лв. на брой оборудване
150,00 лв. на брой оборудване за всички зони
от 150 до 300 лв. на брой оборудване

150,00 лв. на място за всички зони
от 150 до 300 лв. на място
150,00 лв. на брой за всички зони
к) детски колички и моторчета
от 150 до 300 лв. на брой
300,00 лв. на брой стрелбище за всички зони
л) стрелбища
от 300 до 600 лв. на брой стрелбище
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно
превозно средство в следните размери:
200,00. лв. за всички зони
от 200 до 475 лв.
Гл.път Е-79 – 800,00лв., І-ва зона – 800,00лв.,
ІІ-ра зона – 800,00лв., ІІІ-та зона селата –
б) други МПС
500,00 лв.
от 400 до 950 лв.
39. Услуги ―Пътна помощ‖ на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на2000,00лв. за брой моторно превозно средство за всички зони.
от 2000 до 4000 лв.
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както
следва:
а) комбайн — 330,00 лв. за всички зони
от 330 до 660 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни
и
самодвижещи се машини — 110,00 лв.за всички зони
от 110 до 220 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11,00 лв. за всички зони
от 11 до 22 лв.
а) мотопеди, мотоциклети

