
 

 

 

 

 

 

Дирекция „Местни данъци и такси” 

Януари – юни 2008 г. 

 

 

Изпълнението на приходите по местния бюджет от данъчната 

дирекция при Община Враца към 30.06.2008 г.по ЗМДТ е в размер на 
/
/ 3 

525*321 лева при 3 079 485 лева за същия период на 2007 г. и 

представлява 60,98 % спрямо годишните разчети. При запазена данъчна 

основа и намалена данъчна ставка за нежилищни имоти на юридически 

лица за ТБО спрямо 2007 година са постъпили в повече 445 836 лева 

/107 968 лева са от патентен данък, чието администриране е ново 

правомощие за общинската администрация в сила от 01.01.2008 година/. В 

общите постъпления с най-голям относителен дял е ТБО -70%; ДНИ-68%; 

ДМПС-58%; патент-45%. Събираемостта и изпълнението към отчетния 

период са повлияни от законово удължените срокове за плащане през 

2008 година спрямо предходни отчетни периоди, сливане на първа и 

втора вноска на имуществените данъци и такса битови отпадъци с начален 

срок на плащане 31 март, краен-30 юни. 

Изпълнението на приходите по МБ в Община Враца към 

30.06.2008 г. за местните данъци и ТБО, събирани от данъчните служители 

аналитично е както следва: 

- ДНИ - 569 672 лв. -ръст от 162 667 лв. спрямо същия период 

на 2007 г. - процент на изпълнение - 68. Данъчната оценка 

на недвижимите имоти /данъчната основа/, е запазена 

непроменена за жилищни и нежилищни имоти спрямо 

2007 година, но със увеличена данъчна ставка от 1,5%о на 

2%о.Данъчната тежест за физически лица-граждани и 

фирми за жилищни имоти се запазва поради намален 

промил на такса битови отпадъци с 0.5%о, а за нежилищни 

имоти общата тежест е в намаление. И през текущата 

данъчна година се запазиха облекченията по чл.24 и чл.25 от 

ЗМДТ. 

Сумарно, данъчните оценки на имотите до 1680 лева, 

освободени от имуществен данък по чл.10, ал.4 за 

общината са в размер на 8 203 194 лева.Отчетната стойност 

на имотите публична общинска и публична държавна 

собственост възлиза на 19 236 525 лева.Сградите, 

получили сертификат, издаден по Закона   за   

енергийната   ефективност   и   които   не 
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подлежат на облагане с ДНИ от 2008 година са с 

отчетна стойност в размер на 1 059 051 лева. 

ДМПС - събрани 469 067 при 388 005 лева 2007 г. -

ръст от 81 062 лв. Процента на изпълнение спрямо 

годишния план е 58% . Няма промяна в ставките за 

масовия данъкоплатец при установяване на размера на 

този вид имуществен данък за отчетния период. 

Данък по придобиване - 706 225 лв. При събрани 532 

021 лв. към 30.06.2007 година. Постъпилите по 

сметката в повече 174 204 лв. би могло да се каже, че е 

резултат от увеличения процент при извършени 

сделки с имущества, придобити по възмезден начин. 

Процента на изпълнение е 46%. 

Пътен данък - 7 925 лв. при 14 811 лв. през 2007 г.. 

Сумата е само от недобор т.е. непогасени стари 

вземания. Постъпленията намаляват поради 

отпадналия от 2005 г. пътен данък с промяната в ЗМДТ 

глава II, чл. 61а до чл.65ж. 

Патентен данък-стар републикански, нов местен 

подоходен данък от 01.01.2008 г., със запазен режим от 

ЗДДФЛ по отношение на патентните дейности, 

условията за облагане, данъчно задължените лица и 

данъчните облекчения. За общината се запазиха 

минималните законови размери, най-ниски за страната. 

Процента на изпълнение е 45, а реално събраната сума -

107 968 лв.Процента на изпълнение е изчислен спрямо 

заложения планов разчет от 237 830 лв.Реалната сума 

за събиране след извършено годишно облагане е 

203 000 лева или плана е завишен с 34 830 лева, а 

реалния процент на изпълнение е 53%. Новият местен 

данък-патент-не е допринесъл особено за увеличение в 

приходната част на местния бюджет и е с най-нисък 

относителен дял в частта на местните данъци и 

приходи. 

При ТБО изпълнението е 70% при изтекъл срок на 

доброволно изпълнение за първа и втора вноска за 

текущата година. Тук се наблюдава отръст спрямо 

2007 г.-нормално положение при максимално занижена 



ставка, изразена в промили. Резултата в абсолютна 

сума е: план-2 330 760 лв., изпълнение - 1 636 157 лв.в 

т. ч. 1 089 965 лв. събрани от установени вземания за 

текущата година /събрани в по-малко от 2007 година 

180 526 лв./ и 706 225 лв.от погасени стари 

вземания.През 2008 г. са събрани повече недобори със 

100 742 лева като само 14 хиляди лева са постъпили от 

А ДВ по образувани дела за принудително изпълнение. 

Съотношението между приходите от текущи задължения и 

недобори е в полза на текущите плащания при всички видове данъци 

иТБО. 

Независимо от настъпилите промени в структурно и 

нормативно отношение като цяло изпълнението към 30.06.2008 г. е 

61%-сравнително добро. В абсолютна сума са събрани в повече 445 

592 лева през 2008 г. спрямо същия отчетен период на 2007 година. И 

пак посочвам като негатив факта по по-късното отпочване на 

кампанията по облагане и събиране на местни данъци и ТБО, по-

дългия срок със сливане за първа и втора вноска. 

Процента на събираемост в сравнение с процента на 

изпълнение е доста по-нисък - под 50%.Плановите цифри са 

разчетени при 70% събираемост.Аналитично събираемостта е както 

следва: 

1 .За текущата година: 

За ДНИ - 47% в т.ч. ф.л.-42%; ю.л.-54%; 

За ДМПС-28% в т.ч. ф.л.-25%; ю.л.-33%; 

За ТБО- 45% в т.ч.     ф.л.-42%; ю.л.-48% 

2. От недобори: 

За ДНИ-21% в т.ч. ф.л.22%; ю.л.-19%; За 

ДМПС-11% в т.ч.ф.л.-9%; ю.л.-25%; За 

ТБО- 21% в т.ч. ф.л.-24%; ю.л..-20%. 

Тук следва да отбележа не като оправдание, а като реален факт, 
че с отделянето на местните данъци и ТБО от структурата на 

Данъчната администрация към 31.12.2005 година бяха прехвърлени 

стари, несъбрани и оставащи за събиране задължения в размер на 

3 638 747 лева-едно да не кажа огромно задължение, непосилно за 

последващо събиране, отчасти и с оставащи нереални задължения за 

събиране от прехвърлената база данни. В подкрепа на казаното 

допълвам, че в това число 4 броя фирми със задължение от 122 475 

лева са обявени в несъстоятелност; 9-в процес на ликвидация с размер 

на оставащи задължения 46 9136 лева и 34 фирми с прекратена 



регистрация за 53 668 лева-абсолютно несъбираеми. Достатъчно е да 

прибавим и старите задължения на Химко АД и други. 

За подобряване на събираемостта през второто полугодие са 

предвидени действия по поддържане на актуален списък в интернет-

страницата на общината на фирмите длъжници; отпечатване и 

изпращане на покани за доброволно изпълнение на граждани по 

чл.182 на ДОПК; изготвяне на преписки и поетапното им предаване 

на АДВ за принудително изпълнение и събиране на суми с приходни 

квитанционни кочани в обекти на данъчно задължените лица. 

 


