
агенция „Автомобилна администрация‖, и разрешение за извършване на таксиметров 
превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за 
автомобилните превози. 

 
Чл.60. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници 

за община Белене е в размер на 300,00 лв. (Триста лева) за календарна година. 
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато до 31 октомври на предходната година Общинският съвет не е 
определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за следващата 
година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година. 

 
Чл.61. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от 

Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават Данъчна 
декларация (по образец) за дължимия данък в Общината за територията, на която е 
издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) В Декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават Данъчна декларация за всички промени 
в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка в 7-дневен срок от 
настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец Данъчна 
декларация се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от датата 
на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър в съответната Община. 

 
Чл.62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в 

приход на съответната община за територията, на която е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 
Чл.63. (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 = ГДТПП х БМ , където 

12 
 

ГДТПП е размерът на Годишния Данък върху Таксиметров Превоз на Пътници 
по чл. 59, ал. 1; 

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 х БМ  , където 

12 
 

НВДТПП е Недължимо Внесената част от Данъка върху Таксиметров Превоз 
на Пътници за текущата година; 
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ПГДТПП е Платеният Годишен Данък върху Таксиметров Превоз на пътници; 
БМ е Броят на Месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 
 

Чл.64. Данъкът по чл. 60, ал. 1 се внася преди получаване на издаденото 
разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

 
Чл.65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63, ал. 2 се извършва по 

писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс. 

 
 

Преходни и заключителни разпоредби 
§ 1. За 2010 г. размера на местните данъци се определя в срок до 31 януари 

2010 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2010 г. се 
прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък 
– размерите, които са били в сила за 2009 г. 

§ 2. До определяне на размера на местните данъци за 2010 г. от Общинския 
съвет данъкът при придобиване на имущества по чл.33, ал.1 и 2 от Закона за местните 
данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните 
размери за съответните данъци, предвидени в закона. 

§ 3. Сроковете за плащане на данъци  са съгласно разпоредбите на ЗМДТ. 
§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява 

от Кмета на общината и/или определени от него лица. 
§ 5. Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните 

данъци и такси и влиза в сила от 01.01.2010 год., с изключение на раздел ІІІ, който 
влиза в сила от 29.01.2010  година. 

§ 6. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните  имоти,  върху 
които е отредено вещно право за ползване, притежателите подават декларация по чл.14 
от ЗМДТ в срок до 30.06.2010 г. 

§ 7. За 2011 год. размерът на данъците са определени в срок до 31 януари на 
2011 год. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага 
размерът на данъците, действащи към 31.12.2010 год. 

§ 8. Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата 
за подслон и местата за настаняване се определя, както следва: 

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка; 
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка; 
4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка; 
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка. 
(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ не се подава за предоставените 

нощувки през 2010 г. 
§ 9. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон 

и местата за настаняване, предоставят писмена декларация с информация за броя на 
леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред кмета на община 
Белене /категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма/. 

Приложение № 1 към чл.50 
 

Зона Населени места /улици 
І-ва  
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