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Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 
за  определяне размера на местните данъци на територията на Община Белене  
 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предлагаме Ви промени в Наредба № 16 за  определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Белене. 

Причината налагаща промени в Наредбата е невъзможността да  
балансираме разходната с приходната част на общинския бюджет. Въпреки 
ефективното използване на приходите, въпреки  приоритетно разходване на 
общинските средства всички сме свидетели на недоброто от години финансово 
състояние на Община Белене, което е резултат от  натрупани задължения към 
доставчици, заплащане на главници и лихви към фонд „Флаг”,  както и 
заплащане на корекции по Евро проекти. 

Необходимо е търсенето на нов приходоизточник или завишаване на 
съществуващите, което налага увеличаване ставките на местните данъци. 

С увеличаването на местните данъци ние ще можем да минимизираме 
риска от допускане на повече просрочени задължения във връзка с 
реализиране на основни дейности и проекти.  

Убедени сме, че след приемане на предлаганите от нас промени в 
общинския бюджет ще постъпят достатъчно финансови средства, които ще 
използваме най рационално за: 

 Дофинансиране на детските градини - Увеличението на цената на 
хранителните продукти и на горивата води до значително 
повишаване разходите за издръжка на децата в детските 
заведения. В същото време се констатира намаляване броя на 
децата, намаляване субсидията за функция „Образование”.  В тази 
връзка през 2016 год. ще дофинансираме  държавните дейности в 
детските заведения с 85 000 лв., средства необходими за работни 
заплати и осигуровки за месец ноември и месец декември. 

 за обслужване на кредитите взети от Общината, необходими  за 
осигуряване на средства за окончателни плащания по проекти 
финансирани с Европейски средства 

 за финансиране на разходи по предоставяне на  социални услуги  
 за дофинансиране на спортните клубове  
 както и за подобряване на пътната инфраструктура. 

 Изложените аргументи ни дават увереност да  твърдим, че по-високи 
ставки на местните данъци биха довели до повече сигурност в приходната част 
на общинския бюджета.      



 
 

На основание  чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за 
местните данъци и такси /ЗМДТ/  Общински  съвет Белене   
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1. На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/ приема Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 16 за определяне на местните данъци на територията на община 
Белене за 2017 г. 
 
2. Утвърждава промените както следва: 
 
§1.  В  Раздел I Данък върху  недвижимите имоти, чл.15 се прави следната 
промяна: числото 1,7  се заменя с числото 2,2  
 
§2.  В  Раздел IV Данък върху  превозните средства, чл.41, ал.1 се прави 
следната промяна:  

1. числото 0,38  се заменя с числото 0,42  
2. числото 0,45  се заменя с числото 0,50  
3. числото 0,60  се заменя с числото 0,66  
4. числото 1,23  се заменя с числото 1,35  
5. числото 1,38  се заменя с числото 1,52  
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ОБЩИНА   БЕЛЕНЕ 
 
 
      Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Белене: 
 
         1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Белене. 
 Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и 
такси е  предоставено правомощие на органите на местното самоуправление – 
общинските съвети, да определят размера на местните данъци при условие, по 
ред и в граници, установени със закона. 

Причината налагаща промени в Наредбата е невъзможността да  
балансираме  приходната с разходната част на общинския бюджет. Въпреки 
ефективното използване на приходите, въпреки  приоритетното разпределение 
и разходване на общинските средства всички сме свидетели на недоброто от 
години финансово състояние на Община Белене. Ето защо се налага 
предприемане на мерки за увеличаване на местните приходи. 

Настоящето предложение обхваща нормите, регламентиращи 
определянето на размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка 
върху превозните средства.  
       Следва да се има предвид, че данъкът върху недвижимите имоти има 
голяма тежест в приходите от местни данъци. Данъкът е с традиционно добро 
изпълнение включително със способите на принудителното изпълнение.  
       С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Белене се 
предлага: 
 Увеличаване на ставката за данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на 

хиляда на 2.2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.  
 увеличаване на данъка върху превозните средства както следва: 

- до 37 kw  – от  0,38 лв. за 1 kw,  става 0,42 лв. за 1 kw; 
- над 37 kw до 55 kw включително – от 0,45 лв. за 1 kw - става 0,50 лв. за 
1 kw; 
- над 55 kw до 74 kw включително – от 0,60 лв. за 1 kw -  става 0,66 лв. за   
1 kw; 
- над 74 kw до 110 kw включително –  от 1,23 за 1 kw – става 1,35 лв. за 1 
kw; 
- над 110 kw – от 1,38 лв. за 1 kw – става 1,52 лв. за 1 kw; 

Убедени сме, че след приемане на предлаганите от нас промени ще увеличи 
размера на собствени приходи, което е добра основа за развитие на местните 
дейности, както и за съфинансиране на Eвро проекти. 

В общинския бюджет ще постъпят достатъчно финансови средства, които 
ще използваме най рационално:  

 за дофинансиране на детските градини -  през 2016 год. ще 
подпомогнем детските заведения с 85 000 лв., средства необходими 
за работни заплати и осигуровки за месец ноември и месец 
декември. Всички сме свидетели на факта, че броя на децата 
ежегодно намалява, вследствие на което намалява и субсидията 
отпускана за функция „Образование”, което води до значително 
повишаване разходите за издръжка на децата в детските 



заведения.  
 за обслужване на кредитите взети от Общината, необходими  за 

осигуряване на средства за собствено участие в Евро проекти. 
 за финансиране на разходи по предоставяне на  социални услуги  
 за дофинансиране на спортните клубове  
 както и за подобряване на пътната инфраструктура. 

       
 2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Белене. 

     С предлаганата промяна на Наредбата ще се постигне по-голяма 
стабилност и сигурност в приходите  на Община Белене.  

     
         3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Белене.  

Прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Белене  
няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от 
бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки 
ресурси. 

 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 16 за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Белене:   
 - Предложеното увеличение за 2017 год. ще доведе до допълнителни 
постъпления в общинският бюджета в размер на около 95 000 лв. 
 -  по-голяма гъвкавост при разходване на местните приходи; 
              

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
 Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Белене е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове 
от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 
Забележка: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във 

връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на 
настоящото предложение на Интернет страницата на Община Белене, се 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 
предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 16 за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Белене на e-mail: obshtinabl@abv.bg или в деловодството на Общината, 
град Белене ул. “България” № 35. 

 
 
МИЛЕН ДУЛЕВ:………………. 
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 


