
                                                                                                                                

ПРОЕКТ 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА НАРЕДБА 

№12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 § 1. В Раздел ІІІ. Данък при придобиване на имущества по дарение и по 

възмезден  начин, изменя се текста на чл.35, ал.1 и ал.2, както следва: 

 

Стар текст:  

Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от 

Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на 

прехвърляното имущество в размер на:  

а) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;  

          б) 5  на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".  

          (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 /две 

цяло и пет десети/  на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при 

замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.  

          (3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се 

уголемява, данъкът се начислява върху превишението.  

 

Нов текст: 

          Чл. 35 (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44 от 

Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на 

прехвърляното имущество в размер на:  

   а) 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;  

б)  6,6  на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".  

 

      (2) 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. 

            (3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се 

уголемява, данъкът се начислява върху превишението.  

 
 

   §2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Перник влиза в сила от 

01.01.2023г.  
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