
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

З А К О Н 

 
за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

 

(Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 

1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 

112 от 2003 г.,  бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г.,  бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., 

бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г. и бр. 70 от 2008 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 6, ал. 1, буква „в” думите „домове за социални грижи” се заменят 

със „специализирани институции за предоставяне на социални услуги”. 

§ 2. В чл. 22 думите „от 1,5 до 3 на хиляда” се заменят с „от 1 до 2 на 

хиляда.” 

§ 3. В чл. 24, ал. 1  т. 7 се изменя така: 

„7. сградите на България Червен кръст и на организациите на Червения 

кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;”. 

§ 4. В чл. 36 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 думите „от 0,7 до 1,4 на сто” се заменят с „от 0,4 до 0,8 на сто”. 

2. В т. 2 думите „от 5 до 10 на сто” се заменят с „от 3,3 до 6,6 на сто”. 

§ 5. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) точка 2 се изменя така: 

„2. имуществото, завещано на държавата и общините;” 

б) създава се т. 2а: 

„2а. имуществото, завещано на Българския Червен кръст, законно 

регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, 

които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени 

за извършване на дейност в частна полза;”. 

2. Създава се ал. 4: 

„(4) Алинея 1, т. 2а се прилага и когато имуществото се наследява от 

идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския 

съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи 

официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен 
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от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод 

на български език.” 

§ 6. В чл. 44, ал. 3 думите „внесени в страната като нови” се заменят с 

„които не са регистрирани за движение в страната.”  

§ 7. В чл. 47 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 думите „от 0,7 до 1,4 на сто” се заменят с „от 0,4 до 0,8 на сто”; 

б) в т. 2 думите „от 5 до 10 на сто” се заменят с „от 3,3 до 6,6 на сто”. 

2. В ал. 2 думите „от 2 до 4 на сто” се заменят с „от 1,3 до 2,6 на сто”. 

§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1: 

аа) буква „б” се изменя така: 

„б) образователните, културните и научните организации на бюджетна 

издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги 

и домовете за медико-социални грижи за деца;” 

бб) създава се буква „е”: 

„е) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.”; 

б) в т. 2 думите „на български граждани” се заменят с „на граждани на 

държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство”. 

2. Създават се ал. 3 и 4: 

„(3) Алинея 1, т. 1, букви „б”, „в”, „г” и „е”, т. 4 и 7 се прилагат и когато 

имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга 

държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при 

условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или 

качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния 

орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език. 

(4) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи 

договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за 

технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, 

удостоверяващи съответното заболяване.” 

§ 9. В чл. 61л се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 6: 

„(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните 

дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от 

приложение № 4.” 

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7. 
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§ 10. В глава трета, в наименованието на раздел ІІІ думите „домове за 

социални грижи” се заменят със „специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги”. 

§ 11. В чл. 113, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 думата „първоначална” се заличава. 

2. Точка 2 се отменя. 

§ 12. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В т. 11: 

а) в буква „б” думите „домове за социални грижи” се заменят със 

„специализирани институции за предоставяне на социални услуги”; 

б) в буква „г” думите „услугите на заведенията за социални грижи и 

формите за социално обслужване” се заменят със „социални услуги по смисъла на § 1, 

т. 6 от Допълнителната разпоредба на Закона за социално подпомагане”. 

2. Точка 22 се отменя. 

3. Създават се т. 32 и 33: 

„32. „Специализирани институции за предоставяне на социални услуги” са 

тези по смисъла на Закона за социално подпомагане. 

33. „Домове за медико-социални грижи за деца” са тези по смисъла на 

Закона за лечебните заведения.” 

§ 13. В приложение № 2 се правят следните изменения: 

1. Таблица № 3 и таблица № 4 към чл. 6, ал. 1 се изменят така: 

 
           „Таблица № 3 

Категория Зона  Вилна зона 

  І ІІ ІІІ ІV V 

В строит. 

граници 

Извън 

строит. 

граници І кат. ІІ кат. 

София 93,6 74,9 63,2 42,1 28,1 25,7 23,4 65,5 37,4 

Варна  88,9 70,2 56,2 42,1 28,1 25,7 23,4 60,8 32,8 

Бургас 67,9 58,5 51,5 35,1 23,4 21,1 18,7 51,5 23,4 

Стара Загора 63,2 53,8 44,5 33,9 23,4 21,1 18,7 44,5 23,4 

Пловдив 58,5 49,1 37,4 32,8 23,4 21,1 18,7 37,4 23,4 

І, 1 група 49,1 37,4 30,4 23,4 21,1 18,7 16,4 28,1 21,1 

І, 2 група 31,5 22,5 15,8 11,3 0,0 9,0 6,8 13,5 11,3 

ІІ категория  21,6 13,0 10,8 8,6 0,0 6,5 5,4 8,6 6,5 

ІІІ категория 11,9 8,6 6,5 0,0 0,0 5,4 4,3 6,5 5,4 

ІV, V категория 6,5 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 3,2 5,4 4,3 

VІ, VІІ, VІІІ 

категория 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,2 2,8 2,6 

 
Таблица № 4 

Местоположение 

благоприятно неблагоприятно 

Категория производствени селскостопански производствени селскостопански 
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София 23,4 16,4 17,3 10,8 

Варна  22,2 15,7 16,4 10,4 

Бургас 21,1 14,7 15,6 9,7 

Стара Загора 20,5 14,4 15,1 9,4 

Пловдив 19,9 14,0 14,7 9,1 

І, 1 група 16,4 11,5 12,1 7,6 

І, 2 група 14,0 9,9 10,4 6,5 

ІІ категория 11,7 8,2 8,6 5,4 

ІІІ категория 7,0 4,9 5,2 3,2 

ІV, V категория 4,7 3,3 3,5 2,2 

VІ, VІІ, VІІІ 

категория 2,3 1,6 1,7 1,1 

            ” 

 

 

2. Таблица № 11 към чл. 20, т. 1 се изменя така: 
 

         „Таблица № 11  

 

Базисна данъчна стойност по категории (лв./кв.м)  Начин на 

трайно 

ползване  
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Трайни 

насаждения 
0,338 0,306 0,270 0,234 0,180 0,147 0,090 0,063 0,039 0,014 

Ниви  0,188 0,168 0,147 0,129 0,098 0,081 0,050 0,035 0,023 0,009 

Ливади  0,122 0,111 0,098 0,084 0,066 0,054 0,032 0,023 0,014 0,005 

Пасища  0,072 0,066 0,059 0,050 0,039 0,032 0,018 0,014 0,008 0,003 

               ” 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 14. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху 

недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на 

имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 в срок до 31 януари 2009 г. В случай че в този срок не са 

определени нови размери, за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, 

определени в чл. 22, чл. 36 и чл. 47, ал. 1 и 2.  

(2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на 

имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на 

минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона. 

§ 15. (1) За 2009 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 се внася в срок от 1 март 

до 30 април. 

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка  5 

на сто. 
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§ 16. За 2009 г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 

31 януари 2009 г. Когато общинският съвет в този срок не е взел решение за 

определяне размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в 

размер на абсолютната стойност от предходната година. 

 

 

§ 17. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. 
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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 

такси 

 

 

Направените с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ) предложения обхващат изменения в няколко 

основни насоки: 

Предвид покачването на пазарните цени на недвижимите имоти и 

изоставането на данъчните оценки от пазара на недвижимите имоти, което в редица 

случаи е предпоставка за злоупотреби и заобикаляне на данъчния закон, със 

законопроекта се предлага да бъдат увеличени данъчните оценки на недвижимите 

имоти. За тази цел е предложено коригиране на коефициентите за местоположение по 

таблици № 3 и 4 от приложение № 2 към закона. Тези коефициенти са с най-голяма 

тежест при определяне на данъчната оценка, тъй като отчитат местонахождението на 

имота – по категория и зона, това, дали имотът е в строителни граници или извън тях, 

дали имотът е във вилна зона, а по отношение на производствените и 

селскостопанските имоти – дали те се намират в благоприятно или неблагоприятно 

положение от гледна точка на инфраструктурата. Вдигането на коефициентите за 

местоположение с 50 на сто ще доведе до съответно увеличение на данъчната оценка 

на недвижимите имоти със същия процент. 

Данъчните оценки на земеделските земи и горите не са актуализирани през 

последните няколко години, включително при последните две увеличения на 

данъчните оценки на останалите недвижими имоти. Това доведе до значителна 

разлика между данъчните оценки на земеделските земи и горите и пазарните цени, 

като във всички случаи данъчните оценки са нереално ниски и не съответстват на 

съвременните икономически условия. Предвид това със законопроекта се предлага да 

бъдат увеличени данъчните оценки на земеделските земи и горите с 50 на сто, като се 

увеличава базисната данъчна стойност за квадратен метър в приложението към закона. 

Тъй като земеделските земи и горите не се облагат с данък върху недвижимите имоти, 

увеличаването на данъчните оценки на земеделските земи и горите ще повлияе 

единствено върху размера на данъка при придобиване на имущества.  

Във връзка с увеличаването на данъчните оценки на недвижимите имоти се 

предлага да се даде възможност на общинските съвети да запазят съществуващата през 

2008 г. данъчна тежест, като по отношение на данъка върху недвижимите имоти, 

данъка при придобиване на имущества по възмезден и безвъзмезден начин и данъка 

върху наследствата минималните и максималните размери се намаляват съответно по 

такъв начин, че да се компенсира увеличаването на данъчните оценки. Например за 

данъка върху недвижимите имоти промилът се намалява, като размерите стават от 1 до 

2 промила върху данъчната оценка на имота (в сравнение с 1,5 до 3 промила за 2008 

г.).  

Важна промяна в ЗМДТ, произтичаща от членството на България в 

Европейския съюз, е премахването на възможното дискриминиране в данъчното 

третиране на определени доходи. Европейската комисия стартира две процедури 

срещу България за нарушаване на европейското право, като твърди, че ЗМДТ третира 
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по-неблагоприятно завещателни разпореждания, съответно дарения, извършени в 

полза на определени юридически лица, установени в други държави членки, в 

сравнение с тези, направени в полза на подобни български юридически лица. С оглед 

изравняване на данъчното третиране със законопроекта се предлага наред с 

българските да бъдат освободени от данък върху наследствата и регистрираните в 

други държави членки вероизповедания, организации на Червения кръст, юридически 

лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност. 

Също така се предлага да бъдат освободени от данък при придобиване на имущества 

имуществата, придобити от съществуващите в други държави членки образователни, 

културни и научни организации и лечебните заведения на бюджетна издръжка, 

даренията за установените в друга държава членка юридически лица с нестопанска 

цел, които получават субсидии от централния бюджет, регистрираните в публичен 

регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност, организациите на Червения кръст, читалищата, организациите на и за хора с 

увреждания. Освобождават се от данък и даренията за лечение не само когато са в 

полза на български граждани, но и когато са в полза на граждани на държави - членки 

на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство.  

Със законопроекта се изяснява и освобождаването от данък при 

придобиване на моторни превозни средства, внесени като нови. Към настоящия 

момент разпоредбата създава проблеми при практическото й прилагане, с оглед на 

което се предлага да бъдат освободени от облагане тези моторни превозни средства, 

които при придобиването им на територията на страната не са регистрирани за 

движение в страната.  

 

Предлага се също така да бъдат отменени местните такси за контрол по 

спазване на изискванията за извършване на търговия с тютюневи изделия и спиртни 

напитки, търговия на едро и дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 

напитки, както и за складиране, съхраняване и лагеруване на такива продукти. 

Съображенията за отмяната са, че тези такси са незаконосъобразни, поради това, че 

реално общините не предлагат услуга, за която да събират такса. 

Във връзка с изложените промени със законопроекта се предлагат и 

няколко преходни периода за 2009 г. Общинските съвети следва да определят с 

наредбата за местните данъци нови размери на данъка върху недвижимите имоти, 

данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по възмезден и 

безвъзмезден начин в срок до 31 януари 2009 г. В случай че в този срок не са 

определени нови размери, за 2009 г. се прилагат минималните размери за съответните 

данъци, посочени в закона.  

За 2009 г. се удължава срокът за първата вноска за данъка върху 

недвижимите имоти - от 1 март до 30 април, като на предплатилите за цялата година в 

срока се прави отстъпка 5 на сто. Този преходен период се налага с оглед на 

промените в нормите за данъчна оценка на недвижимите имоти, които изискват 

технологично време за привеждане на програмния продукт в съответствие, 

изчисляване на задълженията за 2009 г., отпечатване и разпространяване на 

съобщенията за задълженията преди началния момент на плащане. По същите 

съображения е предвидено и за 2009 г. общинският съвет да определи таксата за 

битови отпадъци до 31 януари 2009 г. Когато в този срок общинският съвет не е взел 
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решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се 

събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година. 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Сергей Станишев) 

 


