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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.11.2018 год., за 

предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне на местните данъци в община Сандански. Предложенията и становищата 

могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ 

№ 14, партер или на e-mail : oba_sandanski@abv.bg. 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ 

 

 

 
ГЛАВА ПЪРВА  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 

 

§ 1. В чл.2 се правят следните изменения: 

Т.8.други местни данъци определени със закон става т.9, добавя се  т.8 данък върху 

таксиметров превоз на пътници 

§2. В чл. 4 в края на изречението се добавя текста: и чрез ПОС терминално устройство  и 

изречението става следното: 

Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинска администрация или 

безкасово по съответната сметка и чрез ПОС терминално устройство   

§3. В чл.6, ал.(6) да отпадне, тъй като касае прилагането на ЗМДТ 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ 

РАЗДЕЛ _І 

Данък върху недвижимите имоти  

 

§4. В Чл.8. (1) в края на изречението след Закона за устройство на територията се  добавя 

текста : и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на 

специален закон и ал.1 става: 

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

общината сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните 

образувания, както и поземлените имоти, извън тях, които според подробен устройствен план 

имат предназначението по чл.8, т.1  от Закона за устройство на територията, и след промяна на 

предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон 

§5. Чл.9. ал.(4 )  се допълва като след първото изречението се добавя следният текст: 

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. 

§6. В чл.17, ал.(1) в края на изречението се добавя текста: и се съобщава на лицата до 1 

март на същата година като алинея 1 става: Данъкът се определя върху данъчната оценка на 

недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава 

на лицата до 1 март на същата година. 
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§7. В чл.24 се правят следните изменения: 

В (1)  текста от 1 март се заличава , а  30 октомври се заменя с 31 октомври                                   

В  (2)  текста от 1 март се заличава 
Добавя се нова алинея  (4)   със следният текст : За недвижимите имоти, придобити през 

текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е 

след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на 

придобиването на имота. 
        Досегашната  (4 ) става  (5) ,    

        Досегашната  (5 ) става  (6) , като се добавя т. 4 ПОС терминално устройство  

        Досегашната  (6 ) става  (7) 

РАЗДЕЛ II 
Данък върху наследствата 

  

§ 8.  След чл. 27  се създава   нов чл. 27 а със следният текст: 

(1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 27    или техните 

законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по 

последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в 
чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната. 

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 

6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито. 

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от 
лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното 

известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от 

въвеждането във владение. 

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на 
наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече 

от деня на раждането му. 

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници. 

(6)Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено 
имущество по вид, местонахождение и оценка. 

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане 

на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези 

случаи дължимият данък се преизчислява. 
§9. Чл.29. (2)  чл.34 от Закона за местните данъци и такси се заличава 

§10. Досегашният текст на чл. 33 става ал.(1). Добавя  ал.(2) със следният текст: Когато се 

наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, 

представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък 
може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната 

лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по чл.33, ал.(1) 

 
 
 

РАЗДЕЛ III 
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин 

§ 11. В Чл.34. (4 ) се прави следното изменение: текста   „внесени в страната като нови” 

заменя с : „които не са регистрирани за движение в страната” 

§ 12  Текста на Чл. 35 се заличава, като се създава чл.35 ал.(1) със следното 

съдържание Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 34 , а при замяна - от 
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лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В 

случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато 

страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. 

Създава се (2)  със следното съдържание: Когато приобретателят на имуществото е в 

чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят. 

§ 13. Създава се нова ал.(4 )към чл.39 със следното съдържание: 

Декларация по ал. (3) не се подава в случаите по чл. 34, ал. (5) и (6 ) и чл. 48, ал. (1), т. 5, 6, 

8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел 

със статут в обществена полза. 

 

РАЗДЕЛ IV 
Данък върху превозните средства 

§ 14. В Чл.42. се правят следните изменения – текстът Собствениците на превозни 

средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда 

на чл.54 от Закона за местните данъци и такси. се заличава , като: 

Създава се ал. (1 )  която гласи: Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

Създава са ал.(2) със следният текст: 

 Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. (1) , декларират 

пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни 
средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са 

регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 

регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство 

декларацията се подава в срока по чл. 27а 
Създава се ал. (3) със следният текст: 

Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище 

на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното 

средство. 
Създава се ал.(4) със следният текст: Собствениците на превозни средства предявяват 

правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната 

декларация по ал.2 или с подаване на нова данъчна декларация. 

Създава се ал.(5) със следният текст: Служителят на общинската администрация може да 
изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното 

облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице 

представя документ от компетентен орган. 

Създава се ал.(6) със следният текст: Подадената декларация от един от съсобствениците 
ползва останалите съсобственици. 

Създава се ал.(7) със следният текст: Когато липсват данни за годината на производство на 

пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация. 

Създава се ал.(8) със следният текст: Когато няма налична информация в общината за 
платения данък по чл. 34, собственикът представя документ за платения данък при придобиването 

на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената 

стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност. 

Създава се ал.(9) със следният текст: Когато в свидетелството за регистрация на 
превозните средства по чл. 43, ал. (7 ) липсват данни за допустимата максимална маса на състава 

от превозни средства, в декларацията по ал. 2 се посочва допустимата максимална маса на състава 

от превозни средства, определена от производителя. 

Създава се ал.(10) със следният текст: При установяване на допълнителни обстоятелства, 
които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител 
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на общинската администрация и се съобщава на лицето. 

§ 15. В чл.43 ал.(4 ) думата „ триколка” се заменя с „триколесно моторно превозно 

средство” след което  пред „на база на общото тегло , данъкът е в размер както следва:” се добавя 

следният текст: определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и 

четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент 
(ЕС) № 168/2013" 

В чл. 43 ал.(8)    текста:……………………….”специализирани ремаркета за превоз на 

тежки или извън габаритни товари „…………………………….се заличава . 

В чл. 43, ал.(9) текста:……………………….” специализирани ремаркета за превоз на 
тежки или извън габаритни товари с товароподемност над 40 тона „ се заличава  

В чл.43, ал.(12)  След  „ Данъка за моторни шейни  и” се добавя  следният текст 

„четириколесни  превозни средства , определени в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 ” , а текста 

„от категория L 7 по ЗДП” се заличава , като  изречението приключва със следният текст: Се 
определя в размер на 60 лв. 

§ 16.В Чл.46.  се правят следните изменения: Текста Освобождават се от данък 

превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси  става (1) 

Създава се  (2) със следният текст: Освобождават се от данък електрическите автомобили, 
мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, 

определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013. 

Създава се  (3) със следният текст: При прехвърляне на собствеността на превозното 

средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за 
времето до края на календарната година. 

Създава се  (4) със следният текст: За превозните средства, на които е прекратена 

регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за 

движение. 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 

разкомплектуването. 

Създава се  (5) със следният текст: Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни 
средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за 

движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради 

това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските 

държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591. 
§ 17.   В  чл. 48 .  (1)   в изречение първо и второ текстът от  01 март се заличава, 

 а  30 октомври се заменя с 31 октомври   

 В чл. 48, ал.(3) изречение второ се заличава, като на негово място се създава следното 

изречение, съответно с точки и букви: 
Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за 

електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, 

поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и: 
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в 

изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 
Създава се нова ал.(4) със следният текст: За придобитите превозни средства в 

неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2. 

Създава се нова ал.(5) със следният текст: Извън предвидените случаи, при промяна на 

обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от 
началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната. 
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§ 18. В Чл.49. ………………. „  по чл.54 ал.(2)” се заменя с „по чл. 54 ал.5 от ЗМДТ” 

РАЗДЕЛ V 

Патентен данък 

         

         § 19. В чл.50, ал.(1)……………………… текста:”Раздел V от ЗМДТ” се заменя с :”Раздел VІ 

от ЗМДТ” 

        § 20.  Към  чл.52 се създава нова ал.(3) със следният текст: „Когато патентната дейност не се 

извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на 

патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето”. 

        § 21.  Ч чл.53  ал.(6) след :”…………Приложение № 4”  се добавя:  „към глава втора, раздел 

VI от ЗМДТ” 

В ал.(8)  се правят следните изменения, и текста придобива следният вид: „Лицата, които 

осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 1, 

дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 1.” 

        § 22.  В чл. 54, ал.(1), т.4  „…….в т.10,12 и 13” се заличава следният текст:„т.12 и 13 „ 

       § 23. След текста на  чл.57, ал.3 се добавя следното изречение: „В случаите по чл. 56, ал. 2 и 3 

данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в 

Столичната община.” 

 
РАЗДЕЛ VI 

Туристически данък 

§ 24. В Чл. 58. (3)  средствата  за подслон се заличава    

§ 25. В Чл. 59 ал.(1).  В Първо тире  Се правят следните промени : след „ стаи за гости” се 

добавя „апартаменти за гости” 

§ 26.В Чл. 60. Се правят следните промени  чл. 10, ал. (3) се заменя с чл.11, ал.(2 )  

  

Раздел VII 

Данък върху таксиметров превоз на пътници 

 § 27.  Чл.60 б, ал.(6) придобива следният вид: Възстановяване на надвнесен данък по чл. 
60 б, ал.4 върху  таксиметровия превоз на пътници се извършва по писмено искане на данъчно 
задълженото лице по реда на Данъчноосигорителния процесуален кодекс. 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Преходни и Заключителни разпоредби 

 

§ 28.  Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се допълват по следният начин: 

Създава се нов § 13 , както следва: 

§13. Наредбата за определяне на местните данъци в Община Сандански  влиза в сила от 

………………………г. / 



 

§ 29 Приложение №  1 към Глава втора, раздел V се изменя, както следва: 

Приложение № 1 към Глава втора, раздел V 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за 

стая според местонахождението на обекта: 

 

1 и 2 звезди .   I зона II зона Ill зона IV зона V зона 

 Става 245 лв. 230 лв. 220 лв. 30 лв. 28 лв. 

                                                 Било 220,50 207,00 198,00 27,00 25,20 

2. Заведения за хранене и развлечения - 

консумация, включително на открити 

местонахождението на обекта: 

данъкът 

площи, 

се определя за място за или за обект, 

според 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 

1 2 3 4 5 6 

а) ресторанти: 

1-2 звезди Става 20 лв. 17 лв. 16 лв. 2 лв. 1 лв. 
                                                         
Било 

18,00 15,30 14,40 1,80 0,90 

3 звезди Става  40 лв. 35 лв. 33 лв. 8 лв. 7 лв. 
                                                        
Било 

36,00 31,50 29,70 7,20 6,30 

б) заведения за бързо обслужване: 

1 - 2 звезди                                       Става 12 лв. 10 лв. 9 лв. 2 лв. 1 лв. 
                                                         
Било  

10,80 9,00 8,10 1,80 0,90 

3 звезди Става  25 лв. 23 лв. 22 лв. 4 лв. 3 лв. 
                                                         
Било   

22,50 20,70 19,80 3,60 2,70 

1 2 3 4 5 6 

в) питейни заведения с изключение на посочените в буква "е": 

1-2 звезди Става 12 лв. 10 лв. 9 лв. 2 лв. 1 лв. 
                                                         
Било 

10.80 9,00 8,10 1,80 0,90 

3 звезди Става  25 лв. 23 лв. 22 лв. 3 лв. 2 лв. 
                                                        
Било 

22.50 20,70 19,80 2,70 1,80 

г) кафе-сладкарници: 

1 - 2 звезди Става  12 лв. 10 лв. 9 лв. 2 лв. 1 лв. 

 Било  10,80 9,00 8,10 1,80 0,90 

3 звезди  Става  35 лв. 34 лв. 33 лв. 4 лв. 3 лв. 

 Било 31,50 30,60 29,70 3,60 2,70 

д) барове: 

Дневни  

 2 звезди  Става 36 лв. 34 лв. 33 лв. 4 лв. 3 лв. 

 Било 32,40 30,60 29,70 3,60 2,70 

3 звезди  Става  60 лв. 58 лв. 57 лв. 12 лв. 11 лв. 

                                        Било  54,00 52,20 51,30 10,80 9,90 

       

3 звезди Става 60 лв. 58 лв. 57 лв. 12 лв. 11 лв. 



 

 

 

Било  54,00 52,20 51,30 10,80 9,90 

- нощни: 

2 звезди Става  45 лв. 41 лв. 40 лв. 7 лв. 6 лв. 

 Било  40,50 36,90 36,00 6,30 5,40 

3 звезди Става  75 лв. 73 лв. 72 лв. 23 лв. 22 лв. 

Било  67,50 65,70 64,80 20,70 19,80 

е) бюфети, каравани и павилиони 

- за обект: Става  345 лв. 336 лв. 330 лв. 84 лв. 83 лв. 

                                                 Било   310,50 302,40 297,00 75,60 74,70 

  

3.Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 

кв.м. нетна търговска площ според местонахождението на обекта: 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 

За 1 кв.м. Става 13 лв. 12 лв. 11лв. 5 лв. 3 лв. 

                                                 Било  11,70 10,80 9,90 4,50 2,70 

 

4.Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на 

обекта: 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 

За брой място                              Става  105 лв. 102 лв. 100 лв. 22 лв. 6 лв. 

Било  94,50 91,80 90,00 19,80 5,40 

 

 

5.Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: /било, става/ 

 

   

 
6.Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според 

местонахождението на обекта /било, става/ 

 

 

 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според 

местонахождението 

 

 

 
 

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:/било, става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  440 лв. 420 лв. 400 лв. 112 лв. 55 лв. 
Било  396,00 378,00 360,00 100,80 49,50 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  449 лв. 437 лв. 429 лв. 123 лв. 44 лв. 
Било  404,10 393,30 386,10 110,70 39,60 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  1150лв. 1120лв. 1100лв. 784 лв. 550 лв. 
Било  1035,00 1008,00 990,00 705,60 495,00 



 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  69 лв. 67 лв. 66 лв. 45 лв. 44 лв. 
Било  62,10 60,30 59,40 40,50 39,60 

 

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:/било, става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  552 лв. 538 лв. 528 лв. 224 лв. 110 лв. 
Било  496,80 484,20 475,20 201,60 99,00 

 

 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за 

работно място според местонахождението на обекта:/било, става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  470 лв. 450 лв. 430 лв. 148 лв. 66 лв. 
Било  423,00 405,00 387,00 133,20 59,40 

 

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според 

местонахождението на обекта:/било, става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  500 лв. 480 лв. 470 лв. 255 лв. 200 лв. 
Било  450,00 432,00 423,00 229,50 180,00 

 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според 

местонахождението на обекта:/било, става/ 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  550 лв. 520 лв. 500 лв. 224 лв. 143 лв. 
Било  495,00 468,00 450,00 201,60 128.70 

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на 

обекта:/било, става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  315 лв. 300 лв. 286 лв. 86 лв. 66 лв. 
Било  283,50 270,00 257,40 77,40 59,40 

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:/било, 

става/ 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  215 лв. 205 лв. 198 лв. 78 лв. 66 лв. 



 

Било  193,50 184,50 178,20 70,20 59,40 

 

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:/било, 
става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  420 лв. 405 лв. 396 лв. 224 лв. 198 лв. 
Било  378,00 364,50 356,40 201,60 178,20 

 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  780 лв. 750 лв. 720 лв. 260 лв. 210 лв. 
Било  702,00 675,00 648,00 234,00 189,00 

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото 

обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  1200лв. 1150лв. 1120лв. 395 лв. 310 лв. 
Било  1080,00 1035,00 1008,00 355,50 279,00 

 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според 
местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  320 лв. 300 лв. 290 лв. 148 лв. 110 лв. 
Било  288,00 270,00 261,00 133,20 99,00 

 

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на 
обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  395 лв. 378 лв. 360 лв. 148 лв. 110 лв. 
Било  355,50 340,20 324,00 133,20 99,00 

 



 

 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт 
на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на 
обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  560 лв. 530 лв. 508 лв. 195 лв. 52 лв. 
Било  504,00 477,00 457,20 175,50 46,80 

 

21. Отдаване на видеокасети под наем инструменти - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  2150лв. 2050лв. 1980лв. 672 лв. 330 лв. 
Било  1935,00 1845,00 1782,00 604,80 297,00 

 

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  5980лв. 5824лв. 5720лв. 3942лв. 3300лв. 
Било  5382,00 5241,60 5148,00 3547,80 2970,00 

 

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  1495лв. 1456лв. 1430лв. 739 лв. 550 лв. 
Било  1345,50 1310,40 1287,00 665,10 495,00 

 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението 

на обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  5233лв. 5096лв. 5005лв. 3080лв. 2200лв. 
Било  4709,70 4586,40 4504,50 2772,00 1980,00 

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  700 лв. 680 лв. 660 лв. 336 лв. 220 лв. 



 

 

Било  630,00 612,00 594,00 302,40 198,00 

 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими 

имоти - данъкът се определя  според местонахождението на обекта  /било, става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  805 лв. 784 лв. 770 лв. 224 лв. 110 лв. 
Било  724,50 705,60 693,00 201,60 99,00 

 

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:/било,става/ 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  334 лв. 325 лв. 319 лв. 213 лв. 165лв. 
Било  300,60 292,50 287,10 191,70 148,50 

 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на 

шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  140 лв. 137 лв. 134 лв. 80 лв. 55 лв. 
Било  126,00 123,30 120,60 72,00 49,50 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни 

услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:/било,става/ 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  98 лв. 95 лв. 94 лв. 68 лв. 55 лв. 
Било  88,20 85,50 84,60 61,20 49,50 

 

30. Заложни къщи: /било,става/ 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  20930лв 20384лв 20020лв 7392лв 3300лв 
Било  18837,0 18345,6 18018,0 6652,8 2970,0 

 

 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя 

според местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 

 



 

 

 

Става  145 лв. 138 лв. 132 лв. 67 лв. 33 лв. 
Било  130,50 124,20 118,80 60,30 29,70 

 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, 
факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта:/било,става/ 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  1035лв. 1010лв. 990лв. 437 лв. 330 лв. 
Било  931,50 909,00 891,00 393,30 297,00 

 

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения 
според местонахождението на обекта: 

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или 
жетон:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 

Става  198 лв. 198 лв. 198 лв. 125 лв. 110 лв. 
Било  178,20 178,20 178,20 112,50 99,00 

 

б) мини футбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, мини баскетбол, бридж, 

табла:/било,става/ 

 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  26 лв. 26 лв. 26 лв. 11 лв. 9 лв. 
Било  23,40 23,40 23,40 9,90 8,10 

 

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:/било,става/ 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  140 лв. 140 лв. 140 лв. 62 лв. 44 лв. 
Било  126,00 126,00 126,00 55,80 39,60 

 

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на  

обекта: /било,става/   

За 1 кв.м. 

 

 

 

 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  4.00лв. 4.00лв. 4.00лв. 2.20лв. 1.70лв. 



 

 

Било  3,60 3,60 3,60 1,98 1,53 
 

За фитнес уред: /било,става/ 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  840 лв. 840 лв. 840 лв. 493 лв. 330 лв. 
Било  756,00 756,00 756,00 443,70 297,00 
 

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според 

местонахождението на обекта:/било,става/ 

 

 

 I зона II зона III зона IV зона V зона 
Става  374 лв. 364 лв. 358 лв. 209 лв. 146 лв. 
Било  336,60 327,60 322,20 188,10 131,40 

 

36. Мелничарски услуги: 
 

а) мелници за брашно: 
- било – 18,00 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия; 
- става - 20,00 лв на линеен сантиметър от дължината на млевната линия; 

б) мелници за фураж стационарни: 

- било - 604,80 лв. 

- става -672  лв. 

 
37. Услуги с атрактивен характер: 

 Става  Било  - лв 

а) корабчета - на брой 840 лв. 756,00 

б) лодки - на брой 504 лв. 453,60 

в) яхти - на брой 1 008 лв. 907,20 

г) джетове - на брой 1 008 лв. 907,20 

д) влакчета - на място 34 лв. 30,60 

е) файтони - на място 84 лв. 75,60 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни ко-   

лела, включително надуваеми, водни увеселения - на брой 

оборудване 

168 лв 151,20 

з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, 

сноубордове, шейни - на брой оборудване 168 лв 151,20 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, 
велосипеди и рикши - на място 168 лв 151,20 

к) детски колички и моторчета - на брой 168 лв 151,20 
л) стрелбища - на брой 336 лв. 302,40 

 

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно 



 

превозно средство в следните размери: 

а) мотопеди, мотоциклети: 

- става - 475лв.; 

- било - 427,50 лв 
б) други МПС : 

-става  - 950лв.; 

- било  - 855,00 лв 

39. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства: 
- става - 2240 лв. за брой моторно превозно средство. 

- било - 2016,00 лв за брой моторно превозно средство 

40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва: 

а) комбайн: 
- става- 370 лв.; 

- било - 333,00 лв 

 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини: 
- става - 123 лв.; 

- било- 110,70 лв 

в) прикачни, навесни и стационарни машини: 

- става - 12 лв. 

- било - 10,80 лв. 

Данни за сметката на Община Сандански за превод на патентен данък  

ОБЩИНСКА БАНКА – клон Сандански  

 
- IBAN – BG11SOMB91308460554044, КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 441400 

- BIC CODE: SOMBBGSF 
 
 
 

§ 30 Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 

В т.1. текста ”Средства- за-подслон и”  се заличава  и след „Места за настаняване”-  се добавя „ клас А 

и Б” с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 

 

1 и 2 звезди VI зона VI зона 

   
 Става   Било  

   

 60 лв. 54,00 лв 

 

 

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, 

включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: 

 

 VI зона  

С т а в а   
VI зона  
Б и л о   



 

1  2  3  

а) ресторанти: 
 

1 - 2 звезди 6 лв. 5,40 лв 

3 звезди 16 лв. 14,40 лв 

б) заведения за бързо обслужване:  

1 - 2 звезди 6 лв. 5,40 лв 

3 звезди 16 лв. 14,40 лв 

в) питейни заведения с изключение на 

посочените в буква "е": 

 

1-2 звезди 6 лв. 5,40 лв 

3 звезди 16 лв. 14,40 лв 

г) кафе-сладкарници: 
 

1 - 2 звезди 6 лв. 5,40 лв 

3 звезди 16 лв. 14,40 лв 

д) барове:  
- дневни:   

2 звезди 10 лв. 9,00 лв 

3 звезди 16 лв. 14,40 лв 

- нощни:   

2 звезди 15 лв. 13,50 лв 

3 звезди 30 лв. 27,00 лв. 
е) бюфети, каравани и 
павилиони 

  

- за обект: 165 лв. 148,50   
  

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м. 

нетна търговска площ според местонахождението на обекта: 

 

 VI зона 

става 

VI зона 

Било 

За 1 кв.м. 6 лв. 5,40 лв. 

4.Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на 
обекта: 

 VI зона 

става 

VI зона 

Било 

За брой място 40 лв. 36,00 лв 

 

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

180 лв. 162,00 лв 

 



 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

220 лв. 198,00 лв 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според 
местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 
Било 

800 лв. 720,00 лв 

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

 

 

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

300 лв. 270,00 лв 

 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за 

работно място според местонахождението на обекта: 

 

 

 

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според 

местонахождението на обекта: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било  

300 лв. 270,00 лв 

 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било  

50 лв. 45,00 лв 

 

 

VI зона  

Става 

VI зона  

Било  

200 лв. 180,00 лв 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било  



 

 

12. Козметични 

услуги, поставяне 

на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: 

 

 

 

 

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на 

обекта: 

 

 

 

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

 

 

 

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

250 лв. 225,00 лв 

 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

300 лв. 270,00 лв 

 

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото 

обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта: 

 

 

 

 

250 лв. 225,00 лв 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било  

90 лв. 81,00 лв 

 

 

VI зона 

 Става 

VI зона  

било 

80 лв. 72,00 лв 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

450 лв. 405,00 лв 



 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

180 лв. 162,00 лв 

 

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

180 лв. 162,00 лв 

 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт 

на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

205 лв 184,50 лв 

 

21.Отдаване на видеокасети под наем инструменти - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта: 

 

 

 
22. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта  

 

 

 

 

 

 

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

 

 

24.Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на 

обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

3500лв. 3150,00 лв. 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

800 лв. 720,00 лв 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

4100лв. 3690,00 лв 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

840 лв. 756,00 лв 

 



 

 

25.Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

420лв. 378,00 лв 

 

 

26.Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - 

данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

320лв. 288,00 лв. 

 

27.Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

250лв. 225,00 лв 

 

28.Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни 

машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

100 лв. 90,00 лв 

 

29.Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - 

данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

80 лв. 72,00 лв. 

 

 

30.Заложни къщи: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

8000лв. 7200,00 лв. 

 

31.Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според 

местонахождението на обекта: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

100 лв. 90,00 лв. 

 



 

32.Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс 

апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

500 лв. 450,00 лв. 

 

33.Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според 
местонахождението на обекта: 
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон: 
 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

150лв. 135,00 лв. 

 

б) мини футбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, 

табла: 

 

 

 

 
в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса: 

 

 

 

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

За 1 кв.м. 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

3.00лв. 2,70 лв. 

 

За фитнес уред 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

600 лв. 540,00 лв. 

 

35.Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според 

местонахождението на обекта: 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

250 лв. 225,00 лв. 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

15 лв. 13,50 лв. 
 
 
 
 

 

 

VI зона 

Става 

VI зона 

Било 

80 лв. 72,00 лв. 



 

36.Мелничарски услуги: 
а) мелници за брашно: 
- става - 20 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия; 
- било- 18,00 лв на линеен сантиметър от дължината на млевната линия 

б) мелници за фураж стационарни: 

- става - 672 лв. 

- било- 604,80 лв 

37.Услуги с атрактивен характер: 
         Става                било  

а) корабчета - на брой 840 лв. 756,00 лв 

б) лодки - на брой 504 лв. 453,60 лв 

в) яхти - на брой 1 008 лв. 907,20 лв 

г) джетове - на брой 1 008 лв. 907,20 лв 

д) влакчета - на място 34 лв. 30,60 лв 

е) файтони - на място 84 лв. 75,60 лв 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, 

включително надуваеми, водни увеселения - на брой 

оборудване 

168 лв 151,20 лв 

з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, 

сноубордове, шейни - на брой оборудване 168 лв 151,20лв 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, 

велосипеди и рикши - на място 168 лв 151,20 лв 

к) детски колички и моторчета - на брой 168 лв 151,20 лв 
л) стрелбища - на брой 336 лв. 302,40 лв 

 
  
38.Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно 
средство в следните размери: 
а) мотопеди, мотоциклети: 

- става - 475лв.; 

- било - 427,50 лв 

б) други МПС: 
- става - 950лв.; 

- било  - 855,00 лв. 

 

39.Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства: 

- става - 2240 лв. за брой моторно превозно средство. 

- Било - 2016,00 лв за брой моторно превозно средство 

40.Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва: 
а) комбайн: 

- става - 370 лв.; 

-било - 333,00 лв 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини: 
-става -123 лв.; 

-било -110,70 лв; 

в) прикачни, навесни и стационарни машини: 

- става - 12 лв. 

- било 10.80 лв. 



 

-било -10,80 лв. 

Данни за сметката на Община Сандански за превод на патентен данък  

ОБЩИНСКА БАНКА – клон Сандански  

 
- IBAN – BG11SOMB91308460554044, КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 441400 

- BIC CODE: SOMBBGSF 

  


