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ДО 
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ - СИЛИСТРА 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
от 

д-р Юлиян Найденов Найденов 
Кмет на Община Силистра

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

УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През  последните  месеци  бяха  приети  от  Народното  събрание  на  Република
България многократни изменения и допълнения за Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ)  и  това  обстоятелство  наложи  да  се  актуализира  и  местната  Наредба  за
определяне  и  администриране  на  местните  данъци  в  Община  Силистра,  като
подзаконов  нормативен  акт,  за  да  е  в  синхрон  със  специалният  нормативен  акт.
Промените в ЗМДТ са,  обнародвани в  ДВ бр. 24 от 2019 г., ДВ бр. 71 от 2020 г., ДВ
бр. 104 от 2020 г.,  ДВ бр. 107 от 2020 г., ДВ бр. 110 от 2020 г., ДВ бр. 14 от 2021 г. и
ДВ бр. 16 от 2021 г. 

Предложените промени във връзка с актуализацията са както следва:

Било Става
Чл.  12  (3)  Завършването  на  сграда
или на част от нея се установява с
удостоверение  за  въвеждане  в
експлоатация  или  разрешение  за
ползване, издадени по реда на Закона
за устройство на територията, както и
с удостоверение по чл.  54а,  ал.  3 от
Закона  за  кадастъра  и  имотния
регистър. 

(4)  Органите,  издаващи документите
по  ал.  3,  предоставят  служебно  по

Чл. 12 (3)  (Изм. - Решение № …. от ….. на
Общински съвет - Силистра) Завършването
на сграда или на част от нея се установява с
удостоверение за въвеждане в експлоатация
или  разрешение  за  ползване,  издадени  по
реда на Закона за устройство на територията.

(4)  (Изм.  -  Решение  №  ….  от  …..  на
Общински  съвет  -  Силистра)  Органите,
издаващи документите по ал. 3, предоставят



един екземпляр от тях на данъчната
служба на общината в
едноседмичен срок от издаването им. 

(6) Лицето, упражняващо строителен
надзор, или техническият
ръководител  -  за  строежите  от  пета
категория, предоставя екземпляр от
съставения  констативен  акт  по  чл.
176, ал. 1 от Закона за устройство на
територията на данъчната служба на
общината в едноседмичен срок от
съставянето му.

(7) Завършването на сградата в груб
строеж се установява по реда на чл.
181, ал. 2 от Закона за устройство на
територията. Обстоятелствата по ал. 5
се  установяват  с  констативен  акт,
съставен от служители на общината.
Актът  се  съобщава  на  данъчно
задълженото  лице,  което  може  да
оспори  констатациите  в  акта  в  7-
дневен срок от уведомяването.

служебно  по  един  екземпляр  от  тях  на
звеното  за  местни  приходи  в общината  в
едноседмичен срок от издаването им. 

(6)  (Изм.  -  Решение  №  ….  от  …..  на
Общински  съвет  -  Силистра)  Лицето,
упражняващо  строителен  надзор,  или
техническият ръководител - за строежите от
пета категория, предоставя екземпляр от
съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1
от  Закона  за  устройство  на територията  на
звеното  за  местни  приходи  в общината  в
едноседмичен срок от съставянето му.

(7)  (Изм.  -  Решение  №  ….  от  …..  на
Общински съвет - Силистра) Завършването
на сградата в груб строеж се установява по
реда на чл. 181, ал. 3 от Закона за устройство
на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се
установяват  с  констативен  акт,  съставен  от
служители на общината. Актът се съобщава
на данъчно задълженото лице, което може
да  оспори  констатациите  в  акта  в  7-дневен
срок от уведомяването.

Чл. 39 (4) Алинея 1 не се прилага за
моторни  превозни  средства,
придобити преди първоначалната им
регистрация за движение в страната.

Чл. 39 (4)  (Изм. и доп. - Решение № …. от
…..  на  Общински  съвет  -  Силистра)
Алинея  1  не  се  прилага  за  моторни
превозни средства:
1. придобити преди първоначалната им
регистрация за движение в страната;
2. за които приобретателят е в чужбина
и за които няма последваща регистрация
за движение в страната;
3. с прекратена регистрация на основание
тотална щета и за които няма последваща
регистрация  за  движение  от  нов
приобретател в страната.

Чл.  43  (1),  т.  1  б)  българските
здравни,  образователни,  културни  и
научни  организации  на  бюджетна
издръжка,  както  и  домовете  за
социални грижи и домовете "Майка и
дете";

Чл. 43 (1), т. 1, б) (Изм. и доп. - Решение №
…. от ….. на Общински съвет - Силистра)
образователните,  културните  и  научните
организации  на  бюджетна  издръжка,
както  и  социалните  и  интегрирани
здравно-социални  услуги  за  резидентна
грижа;
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Чл. 53 (4) За превозните средства, на
които е прекратена регистрацията,
данък  не  се  дължи  от  месеца,
следващ  месеца  на  прекратяване  на
регистрацията  за  движение.  В
случаите  на  обявено  за  издирване
превозно
средство регистрацията се прекратява
след подадено писмено заявление от
собственика  в  съответното  звено
"Пътна  полиция"  по
месторегистрация на
превозното средство. За излезлите от
употреба моторни превозни
средства, за които в нормативен акт е
предвидено задължение за
предаване  за  разкомплектоване,
данък не се дължи след прекратяване
на  регистрацията  им  за  движение  и
представяне на удостоверение за
предаване за разкомплектоване.

Чл. 53 (4)  (Изм. - Решение № …. от ….. на
Общински съвет - Силистра) За превозните
средства,  на  които  е  прекратена
регистрацията, данък не се дължи от месеца,
следващ  месеца  на  прекратяване  на
регистрацията  за  движение.  В  случаите  на
обявено  за  издирване  превозно  средство
регистрацията  се  прекратява  след  подадено
писмено  заявление  от  собственика  в
съответното  звено  "Пътна  полиция"  по
месторегистрация на превозното средство. За
излезлите от употреба моторни превозни
средства,  за  които  в  нормативен  акт  е
предвидено  задължение  за  предаване  за
разкомплектоване,  данък  не  се  дължи  след
прекратяване  на  регистрацията  им  за
движение.

Чл.  63  (5)  Лицата  по  ал.  2  подават
декларация по образец до 30 януари
на  всяка  година  за  облагане  с
туристически  данък  за  предходната
календарна година.

Чл. 63 (5)  (Изм. - Решение № …. от ….. на
Общински съвет - Силистра) Лицата по ал.
2  подават  декларация  по  образец  до  31
януари на  всяка  година  за  облагане  с
туристически  данък  за  предходната
календарна година.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският 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. 12, алинеите 3,4,6 и 7 се изменят както следва: 
а) в ал. 3 след думите „Закона за устройство на територията“ запетаята и думите

„както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър“
се заличават; 
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б) в ал. 4 и 6 думите „данъчната служба на“ се заменят със „звеното за местни
приходи в“;

в) в ал. 7 думите „чл. 181, ал. 2“ се заменят с „чл. 181, ал. 3“.

§2. В чл. 39, ал. 4 се изменя така: 
„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства: 
1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;
2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за
движение в страната;
3.  с  прекратена  регистрация  на  основание  тотална  щета  и  за  които  няма
последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.“

§3. В чл. 43, ал. 1, т. 1, буква „б“ текста се изменя както следва:
„б)  образователните,  културните  и  научните  организации  на  бюджетна  издръжка,
както и социалните и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;“

§ 4. В чл. 53, ал. 4 думите „и представяне на удостоверение за предаване за 
разкомплектуване“ се заличават.

§ 5. В чл. 63, ал. 5 думите „30 януари“ се заменят с „31 януари“.

С уважение,
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласували: 
Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра

Д-р 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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	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:

