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Относно: Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на 
местните данъци в Община Силистра  

 
 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  
 
Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба съгласно  

настъпилите  поправки, изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в  ДВ. бр. 80 
от 11 октомври 2016 г. и ДВ бр. 97 от 6 декември 2016 г. е налице необходимост от 
допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните 
данъци в Община Силистра.  
 

Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: 
 

Било Става 
Чл. 7 (4) При концесия данъчно 
задължен е концесионерът. 

Чл. 7 (4) (Доп. Решение № …. от ….. на 
Общински съвет-Силистра) При концесия 
данъчно задължен е концесионерът. 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. 

Чл. 61з. (Нов Решение № …. от 
….. на Общински съвет-
Силистра в сила от 01.01.2017 г.) 
(1) Когато разрешението за 
извършване на таксиметров 
превоз на пътници е издадено 
през течение на годината, 
дължимият данък за текущата 

Чл. 61з. (Поправка Решение № …. от ….. на 
Общински съвет-Силистра) (1) Когато 
разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници е издадено през течение на 
годината, дължимият данък за текущата година се 
определя по следната формула: 
 
ДДТГ = ГДТППx БМ, 



година се определя по следната 
формула: 
 
ДДТГ = ГДТППx БМ, 
                 12 
където ГДТПП е размерът на 
годишния данък върху 
таксиметров превоз на пътници 
по чл. 61д; 
БМ е броят на месеците от 
текущата година, следващи 
месеца на издаване на 
разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници. 
(2) Когато действието на 
разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници 
бъде прекратено през течение на 
годината, от платения годишен 
данък се възстановява 
недължимо внесената част, 
определена по следната 
формула: 
 
НВДТПП = ПГДТПП xБМ , 
                           12 
където НВДТПП е недължимо 
внесената част от данъка върху 
таксиметров превоз на пътници 
за 
текущата година; 
ПГДТПП е платеният годишен 
данък върху таксиметров превоз 
на пътници за текущата година; 
БМ е броят на месеците от 
текущата година, следващи 
месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници. 
 
 

                 12 
където ГДТПП е размерът на годишния данък 
върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61д; 
БМ е броят на месеците от текущата година, 
следващи месеца на издаване на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници. 
(2) Когато действието на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници 
бъде прекратено през течение на годината, от 
платения годишен данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по 
следната формула: 
 
НВДТПП = ПГДТПП xБМ , 
                           12 
където НВДТПП е недължимо внесената част от 
данъка върху таксиметров превоз на пътници за 
текущата година; 
ПГДТПП е платеният годишен данък върху 
таксиметров превоз на пътници за текущата 
година; 
БМ е броят на месеците от текущата година, 
следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници. 
Чл. 61и. (Нов Решение № …. от ….. на Общински 
съвет-Силистра в сила от 01.01.2017 г.)  Данъкът 
по чл. 61д се внася преди получаване на 
издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона 
за автомобилните превози. 
Чл. 61й. (Нов Решение № …. от ….. на Общински 
съвет-Силистра в сила от 01.01.2017 
г.)Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61з, 
ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно 
задължено лице по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 

 
 
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 



 
Р Е Ш Е Н И Е:  

 
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във 

връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс приема 
допълнение и изменение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните данъци в Община Силистра, както следва: 
 
 
 

1. В чл. 7, ал. 4 създава второ изречение „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.“ 

След допълнението текста на чл. 7, ал. 4 става: 
„Чл. 7 (4) (Доп. Решение № …. от ….. на Общински съвет-Силистра) При 
концесия данъчно задължен е концесионерът. 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.“ 

 
2. В чл. 63з се правят следните поправки поради установени графични 

несъответствия в посочените формули. Формулите да се четат така: 
 

2.1. ДДТГ = ГДТППx БМ 
                                      12 

2.2. НВДТПП = ПГДТПП xБМ , 
                                              12 
 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ  
Кмет на Община Силистра  
 
 
Съгласували:  
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 
 
Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 
 
Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“ 
 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“  
 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 
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