
      

 

МОТИВИ 
 

към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Перник 

 
 

 

           1.Причини, налагащи изменението на размера на данъка при 

възмездно придобиване на имущество на територията на Община Перник. 

 След обстоен анализ на собствените приходи на Община Перник бе 

установен  недостиг на средства и се направи  извода, че е необходим ръст в 

собствените приходи на общината. 

Общият преглед на прилаганите размери на ДВПИ позволява групиране на 

общините съобразно диапазони, в рамките на които е определен размера на 

ставката на данъка:  

  42% от общините са определили размер на данъка на „тавана“ от 

3%;  

  37% са определили размер на данъка между 2,5 и 2,9%;  

  19% от общините са определили размери между 2 и 2,4%;  

  Едва 2% прилагат ставка между 1 и 1,6%. 

След анализ на действащата ставка за данък при възмездно придобиване 

на имущество, която в Община Перник е 2,5 на хиляда и сравнителни 

съпоставки  с други общини, считам, че е целесъобразно и законосъобразно, 

ставката на данъка да бъде увеличена  на 3 на сто.  Ставките при безвъзмездно 

придобиване 

- дарение между братя и сестри и техните деца да се направи изменение   

на данъка от 0,7 на 0,8 на сто, 

 - при дарение между лица извън посочените/ братя и сестри и техните 

деца / да се направи изменение  на данъка от 5 на 6,6 на сто 
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Ставките на изброените данъците  не са променяни и актуализирани от 5 

години - от  приемането на Наредбата за определяне размера на местните данъци 

с Решение № 567 от 15.06.2017 г.  на Общински съвет Перник, в сила от 2018г. 

          Община Перник определя 20 дневен срок,  предвид разпоредбата на чл.26, 

ал.4 от ЗНА, а именно при изключителни случаи и изрично посочване на 

причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да 

определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни, за приемане на писмени 

предложения и становища относно изготвения Проект на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Перник със следните мотиви: 

          1.Съгласно  разпоредбата на чл.1, ал.3 от Закона за местните данъци и 

такси: когато до края на предходната година общинският съвет не е определил 

размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на 

базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.  

          2.Размера на местните данъци се утвърждава от  Общински съвет Перник. 

-           3.С оглед кратките срокове преди настъпване на новата календарна година, 

почивните и празнични дни през месец декември  и необходимостта от приемане 

на решение на Общински съвет Перник.  

 

          2.Цели,  които се поставят с изменението за определянето на местните 

данъци на територията на Община Перник. 

         Целта на настоящото изменение е осигуряването на допълнителни приходи 

на Община Перник 

         3.Финансови и други средства,  необходими за изменението за 

определянето на местните данъци на територията на Община Перник: 

 

   Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на 

допълнителни човешки ресурси. 

        4.Очаквани резултати: 

        Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото, което се 

придобива. Заплаща се еднократно при извършване на прехвърлителната сделка 

с имущество, обект на облагане и няма да има съществено увеличение в 

данъчната тежест на данъчнозадължените лица . Очакванията от промяната са 

увеличаване на приходите в бюджета с около 700 000 – 800 000 лв. годишно. 



 

         5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

         Наредбата е подзаконов нормативен акт и е съобразена с действащото 

законодателство на Република България и Европейския съюз.                                                                                                                                                                                        

По проекта на нормативния акт не се налага да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право, тъй като с проекта на наредбата не се 

транспонират текстове от правото на Европейския съюз. 
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