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І. Дефиниране на проблема:  

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна.  

 

      Причините, които налагат изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, са настъпилите 

множество изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, които могат да 

бъдат обособени в следните подраздели, като промени, касаещи данък върху недвижимите 

имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарения и по 

възмезден начин, данък върху превозните средства, туристическия данък, патентния данък 

и данък върху таксиметров превоз на пътници. 

  С оглед приетите  изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, следва 

да се обобщат основните промени, в този смисъл на първо място, в Закона за местните 

данъци и такси са настъпили промени в досега действащите редакции на чл. 4 и чл. 5а от 

ЗМДТ, с които се въвежда ново прецизиране в разпоредбите относно установяването, 

обезпечаването и събирането на местните данъци, извършвано от служители на 

общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 

предоставяната от общините ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите, относно местните данъци и такси. 

  На второ място, в Закона за местните данъци и такси са настъпили промени в досега 

действащите редакции на чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ, с които се въвежда по 

– голяма точност и прецизност в терминологията, относно обектите на данъчно облагане, 

като се правят следните уточнения относно „самостоятелните обекти в сгради“ и относно 

ограниченото вещно право, като се конкретизира за правна точност „ограничено вещно 

право на ползване“, т. е. тези промени не въвеждат разширяване на кръга на обектите, 

които подлежат на данъчно облагане. 

http://www.kuklen.org/


   На следващо място, се налагат изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, с оглед измененията и 

допълненията в разпоредбите на чл. 14 и чл. 15 от ЗМДТ, относно подаване на декларация 

за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти при новопостроените сгради и 

постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за 

устройство на територията и не подаване на данъчна декларация за облагане с годишен 

данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на 

Закона за устройство на територията, както и за дължимостта на данъка при 

новопостроените сгради или части от сгради от началото на месеца, следващ месеца, през 

който са завършени, както и относно дължимост на данъка за сгради в груб строеж. 

   На следващо място, се налагат изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, с оглед промените в 

разпоредба на чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от ЗМДТ, относно деклариране на повече от едно 

основно жилище, данъчни облекчения и санкция при деклариране на неверни данни. 

   Налагат се изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен, по повод разпоредбата на чл. 37, 

ал. 1 от ЗМДТ, с които се възлагат задължения на служителите от общинската 

администрация по повод данъка върху наследствата и реда за определяне на данъка и 

съобщаването му на данъчно задължените лица. 

   Налагат се изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен, по повод разпоредбата на чл. 61з 

от ЗМДТ, с оглед новите условия за облагане с патентен данък  касаещи физически лица, 

включително еднолични търговци, а именно: оборотът на лицето за предходната година не 

превишава 50 000 лв., и лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената 

стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за 

вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък върху 

добавената стойност. 

   Налагат се изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен, по повод разпоредбата на чл.61с от 

ЗМДТ, с оглед обмена на данни от Единната система за туристическа информация  между 

Министерство на туризма, Министерство на финансите и общините, относно 

туристическия данък. 

  Налагат се изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен, поповод разпоредбата на чл.61у и 

следващите от ЗМДТ, относно данъка върху таксиметровия превоз на пътници. 

   Наред с тези изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен, ще следва да се приведе наредбата 

в съответствие и с предходни изменения и допълнения на ЗМДТ, с цел унифициране на 

уредбата в закона и подзаконовия нормативен акт от местно значение, касаещи следните 

хипотези: 1. редакция ЗМДТ към ДВ, бр. 61 от 09.07.2013 г. - не се облагат с данък 

недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително; 2. редакция ЗМДТ към 

ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. - при концесия за добив данъчно задължено лице е 

собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено 

вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него; 3. редакция 

ЗМДТ към ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. - данъкът върху недвижимите имоти се плаща на 

две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 

дължим; 4. редакция ЗМДТ към ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г. - на предплатилите до 30 



април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто; 5. редакция ЗМДТ към ДВ, бр. 30 от 

26.03.2013 г. - данъкът се внася в бюджета на общината по местонахождение на мястото за 

настаняване; 6. редакция ЗМДТ към ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г. - приходите от 

туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма и 

т.н. 

  

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно 

ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в 

организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например 

съвместни инспекции между няколко органа и др.) 

   Предлаганите изменения и допълнения на действащата Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен са необходими, тъй като 

с тях ще се постигне уеднаквяване на подзаконовия нормативен акт с действащите 

законови норми-Закона за местните данъци и такси, както съответно и със Закона за 

туризма и Закона за движение по пътищата. Действащите разпоредби на наредбата следва 

да бъдат променени, тъй като не е възможно да бъде преодоляно това несъответствие, чрез 

промяна на организацията на администрацията и/или чрез въвеждането на нови 

технологии или нови методики. Предлаганите изменения и допълнения на действащата 

Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община 

Куклен са съобразени с разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, изискващ съответствие на 

нормативния акт с Конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен. Тук 

следва да се допълни и че съгласно чл. 4, ал. 1 от Конституцията, Република България е 

правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната. 

  С § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане (ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) е предвидено изрично, че за 

2019 г. размерите на данъка върху превозните средства се определят от общинските съвети 

в срок до 31 януари 2019 г., като същевременно е дадена алтернатива в случай на липса на 

определени нови размери до 31.01.2019 г. данъкът върху превозните средства се определя, 

съгласно минималните размери на данъка и коригиращи коефициенти, определени в чл. 

55, ал. 1 и следващите от ЗМДТ, както е залегнало в настоящия проект за изменение и 

допълнение, като тези действащи промени единствено се обективират в настоящия проект 

при спазване на разпоредбата на чл. 1, ал. 4 от ЗМДТ и чл. 3, ал. 3 от действащата Наредба 

№ 14.  

 

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 Последващи оценки на въздействието ще бъдат извършени при необходимост след 

влизането в сила на подзаконовия нормативен акт и неговото прилагане. 

 

 ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и 

измерим начин и график за тяхното постигане.  

   Целта на приемане на проекта за изменение и допълнение е уеднаквяване на 

разпоредбите на наредбата и действащото законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, който гласи, че всеки общински съвет може да издава наредби, с 

които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях 



обществени отношения с местно значение, включително да ги изменят, допълват и 

отменят при необходимост в рамките на Закона за нормативните актове. 

ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални засегнати 

и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено 

въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени 

организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).  

  Заинтересовани страни от изменението и допълнението на Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен са всички граждани и 

юридически лица – данъчно задължени лица по смисъла на ЗМДТ, както и Община 

Куклен, тъй като приходите от местните данъци постъпват в бюджета й. 

 

ІV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни 

възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без 

намеса”.  

При този подзаконов нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани други 

варианти, различни от вариант на действие„Без намеса” и предложеният вариант на 

действие”Приемане на наредбата“.  

 

По своята същност проектът на наредбата осъществява пряко регулиране на обществени 

отношения, касаещи структурирането и администрирането на местни данъци, поради тази 

причина вариантите са само два: Вариант 1„Без намеса” и Вариант 2„Приемане на 

наредбата”.  

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”:  

    При този вариант ще продължи да съществува неосъответствие с действащото 

законодателство, като липсата на актуализация по отношение на разпоредбите на Наредба 

№ 14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен е 

довело до несъответствие със Закона за местните данъци и такси, което ще продължи ако 

действа настоящата редакция на Наредба № 14 за определяне размера и администриране 

на местните данъци в Община Куклен (изменена с НИД на Наредба № 14 приета с 

Решение № 61, взето с протокол № 7 от 07.03.2008 г., изм. с решение № 81, взето с 

протокол № 10 от 18.04.2008 г., изм. с решение № 92, взето с протокол № 11 от 10.05.2008 

г., изм. с реш № 247, взето с протокол № 32 от 30.01.2009 г.; изменена с решение № 440, 

взето с протокол № 61 от 19.01.2010 г., изменена с решение № 609, взето с протокол № 86 

от 29.12.2010 г.; изменена с решение № 613/28.01.2011 г.; изменена с решение № 38, взето 

с протокол № 5 от 23.12.2011 г.; изм. с реш. № 545, взето с протокол № 50 от 28.03.2014 г.; 

изм. с реш. № 282, взето с протокол № 20 от 30.09.2016 г.). 

    По отношение на данъка върху превозните средства, съгласно §40 от ПЗР на ЗИД на 

Закона за корпоративното подоходно облагане ( ДВ. Бр. 98/27.11.2018 г.), е предвидено, че 

ако не се приемат промени от Общинския съвет, то ще действат предвидените минимални 

размери на местния данък върху превозните средства, каквито действат и в настоящия 

момент и именно тези минимални размери ще бъдат отразени в настоящия проект за 

изменение и допълнение на Наредба № 14.  

 

 Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:  

   При този вариант ще бъде осигурено уеднаквяване на наредбата с действащото 

законодателство, като се цели прецизиране и актуализация на текстовете й, съгласно 



измененията и допълненията на ЗМДТ с редакции с ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., ДВ, бр. 61 

от 09.07.2013 г., ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.,  ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г. и ДВ, бр. 98 от 

27.11.2018 г., ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г. и ДВ, бр. 102 от 

31.12.2019 г. 

 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки 

един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в резултат 

на предприемане на действията.  

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

   Община Куклен няма да има допълнителни разходи при неприемането на този проект, но 

ще продължи да съществува неактуална редакция на наредбата, съобразно действащите 

разпоредби на ЗМДТ, а това неминуемо води до неяснота относно приложимите норми за 

данъчно задължените лица и за звеното за местни приходи, както и до възникване на 

обстоятелства завеждане на съдебни дела по оспорване на законосъобразността й. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:  

Община Куклен няма да има допълнителни разходи при приемане на този проект за 

изменение и допълнение на действащата наредба, напротив приемането на проекта на 

наредбата ще доведе до по-голяма яснота и точност в работата на звеното по местните 

приходи и до по-голяма яснота относно правата и задълженията на данъчно задължените 

лица, съответно до повишаване на събираемостта на местните данъци. 

 

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.  

 Очаква се всички заинтересовани лица да имат полза от предложените изменения и 

допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и администриране на местните данъци 

в Община Куклен. 

  Същевременно от предложените изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен не са идентифицирани 

негативни въздействия. 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”:  

Във варианта без намеса нито една от заинтересованите страни няма да има ползи, а 

едновременно ще остане неактуална редакция на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен, несъобразена с разпоредбите на  

Закона за местните данъци и такси, както и на Закона за туризма и на Закона за движение 

по пътищата. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:  

Приемането на измененията и допълненията на Наредба № 14 ще има съществено 

положително въздействие-уеднаквяване на наредбата със Закона за местните данъци и 

такси, включително и косвено положително въздействие в икономическо и социално 

отношение.  

    



 VІІ. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на 

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.  

  Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2„Приемане на наредбата” няма и няма 

основание да възникнат при приемане на измененията и допълненията на Наредба № 14 за 

определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен. 

Предложеният проект за изменения и допълнения е съобразен с настъпилите промени в 

нормативен акт от по-висока степен, поради което не съществуват съществени 

потенциални рискове при приемането му от Общински съвет Куклен по реда на чл. 1, ал. 2 

от Закона за местните данъци и такси да доведе до съдебни спорове по оспорването му 

относно неговата законосъобразност и/или нищожност. 

 

VІІІ. Административната тежест: 

 □ Ще се повиши 

 Х Ще се намали 

  □ Няма ефект  

  Административната тежест от приемане на на проекта за промени на Наредба № 14 ще 

намалее, поради предвидените хипотези например в чл. 20, чл. 21 и чл. 25, в които се 

редуцират случаите, в които данъчно задължените лица подават данъчна декларация при 

настъпване на обстоятелства, подлежащи на деклариране. 

   С приемане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 14 не се въвежда нов 

регулаторен режим, не се предвиждат и въвеждат нови регистри. 

 

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):  

 □ Актът засяга МСП 

 х Актът не засяга МСП 

 □  Няма ефект  

 

   Проектът няма ефект и не засяга микро, малки и средни предприятия, тъй като не 

въвежда нов режим на регулация относно тях, не ограничава свободата на търговска и 

стопанска дейност на тези предприятия, не определя нови размери на местни данъци, нито 

намалява или увеличава размера на определени местни данъци, следва да се подчертае, че 

измененията и допълненията на Наредба № 14, касаят данъчно задължените лица- 

собственици/ползватели на недвижими имоти, находящи се на територията на община 

Куклен, данъчно задължени лица предлагащи нощувки, или извършващи таксиметров 

превоз на пътници или извършващи патентни дейности. 

 

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:  

□ Да 

 х Не  

 

ХІ. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените 

консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури.  

Най - важните въпроси за обществената консултация са:  

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?  

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?  

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?  



 

   Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации чрез писмени 

становища, мнения и предложения за срок от 30 дни на официалната страница на Община 

Куклен, раздел Общински съвет, подраздел Проекто-наредби и на Портала за обществени 

консултации. 

   Ще бъдат разгледани всички постъпили писмени становища, мнения и предложения от 

всички заинтересовани лица.  

   Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички 

заинтересовани страни, които могат да изпращат писмените си становища, мнения и 

предложения на електронен адрес: kmet@kuklen.org. и/или в деловодството на Община 

Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1.  

  Справката за постъпилите становища и предложения след обществените консултации ще 

бъде публикувана на официалната страница на Община Куклен и на Портала за 

обществени консултации. 

 

12. Подписи на отговорните лица:  

 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен. 
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