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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, 

Във връзка с предоставените за становище с писмо под горния номер законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда 

Кирилова Стоянова и група народни представители на 10.07.2020 г.. Министерството на 

вътрешните работи (МВР) има следните бележки и предложения: 

1. По отношение § 4. т. 1, буква „а" от Преходните и заключителни разпоредби, следва 

да се отбележи, че по Закона за лечебните заведения съществува разрешителен и 

регистрационен режим. В тази връзка, в зависимост от целта на предлаганото, допълнение, 

следва да се прецизира употребата на думите „регистрирани по реда на Закона за лечебните 

заведения", като се отчита че съгласно чл. 39, ал. I от Закона за лечебните заведения се 

регистрират лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. а съгласно чл. 46, ал. 1 

от същия закон на разрешение подлежи осъществяването на дейността на лечебните заведения 

за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически 

заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи 

диализните центрове и тъканните банки. Също така, с цел прецизиране, предлагаме думите 

„определени с акт на министъра на здравеопазването" да бъдат отнесени към. моторните 

превозни средства, т.е да стане ясно, че министърът на здравеопазването определя моторните 

превозни средства, които следва да ползват специален режим на движение. 

2. С § 4, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е 



предложено в чл. 145 от Закона за движението по пътищата да се създаде ал. 5, която 

предвижда приобретателите при регистрация на придобитите превозни средства да представят 

в службата за регистрация издаден или заверен от общината документ за платен данък при 

придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин по Закона за местните данъци и 

такси. 

Обръщаме внимание, че направеното предложение- би довело до увеличаване на 

административната тежест за приобретателите на превозни средства и за служителите в 

службите за регистрация на Министерството на вътрешните работи. 

Съгласно чл. 144, ал. 2 от действащия Закон за движението по пътищата, при 

прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с 

товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани 

мотоциклета с работен обем на двигателя над 350 стЗ подписите на страните трябва да. бъдат 

нотариално заверени. 

• При прехвърлянето на собствеността на превозните средства, нотариусите правят 

проверка за наличието на платен данък за превозното средство, като при липса ка платен данък 

сделката не се осъществява, до предоставянето на информация за платен такъв. 

Практиката показва, че има случаи, в които собственици на превозни средства с висока 

пазарна стойност прекратяват регистрацията им, след което ги продават с договор за продажба, 

като подписите не са нотариално заверени, и в рамките на същия ден или в кратък срок, 

приобретателят възстановява безпрепятствено регистрацията. По този начин се избягва 

проверката за платения данък, която се извършва при нотариалната заверка на договора. 

По смисъла на чл. 44, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, моторни превозни 

средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната не са обект 

на облагане с данък, т.е. превозните средства, придобити по възмезден начин, за които е 

извършена първоначална регистрация са обект на облагане с данък. Съгласно чл. 50 от Закона 

за местните данъци и такси, съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на 

общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се 

придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са 

платени данъците по Глава втора от този закон за имуществото, което е предмет на сделката 

или действието. 

Във връзка с горното, вместо предложената ал. 5 на чл. 145, за да не се създава 

двойствен режим по отношение на превозни средства, за които з Република България е 

извършвана регистрация, би могло да се обсъди в чл. 1.44 да се създаде ал. 6: 

„(6) Прехвърлянето на собствеността на автомобили, ремаркета с товароносимост над 

10 тона и на мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm
3
, които са били регистрирани 

в Република България и чиято регистрация е прекратена, с изключение на излезлите от 

употреба моторни превозни средства, се извършва с писмен договор с нотариално заверени 

подписи на страните.". 

В случай че горното не бъде прието, с оглед прецизиране, предлагаме следната 

редакция на предложената ал. 5 на чл. 145 от ЗДвП: 

„(5) Приобретателят на моторно превозно средство, което е било регистрирано в 

Република България и чиято регистрация е прекратена, е длъжен при регистрацията на 

придобитото превозно средство да представи на службата за регистрация издаден или заверен 

от общината документ за платен данък при придобиване на имущества, в случаите когато такъв 

данък се дължи съгласно Закона за местните данъци и такси.". 
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Във връзка с предложението за ча. 145. ал. 5 от ЗДвП, по отношение установяването и 

заплащането на дължимия местен данък от приобретателя на имуществото и поради 

необходимостта от отпадането на редица декларативни режими с оглед намаляване на 

административната тежест за гражданите и бизнеса, предлагаме да се обмислят възможности за 

разширяване на електронния обмен на информация, свързана със заплащането на дължимите 

данъци. 

3, По отношение на § 5, предлагаме в него да се добави и наредбата по чл. 91, ал. 4, с 

оглед обстоятелството, че и тази наредба следва да бъде допълнена при влизането в сила на 

предложеното с § 4, т. I, буква „а" допълнение. 
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