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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
От Иво Пазарджиев 

председател на О6С-Русе 

Относно: Изменение на Решение № 785 прието с Протокол № 29/24.01.2022 г. на ОбС - Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

С Решение № 785 прието с протокол № 29 от 24.01.2022 г. Общински съвет - Русе е 
взел следното решение: 
„ 1. Дава съгласие определеният в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Русе годишният данък върху таксиметров превоз 
на пътници да бъде заплаща.н както следва: 

1. 1 Частта от данъка, в размер на 300 лева, съответстващ на минималния годишен размер 
на този данък, определен в чл. 61 ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, да бъде 
заплащан от данъчно задължените лица, на годишна база. 
1. 2. Разликата до пълния размер на данъка, определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Русе да бъде поет от 
държавния бюджет, чрез целева субсидия за компенсиране на бюджета на Община Русе. 
1. 3. Разрешение по чл.24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след 
заплащането на данъка. 
1. 4. Община Русе във връзка с т. 1 . 1. и т. 1 .2. от настоящото решение, изготвя искане до 
минисrьра на транспорта и съобщенията за получаване на компенсация от държавния 
бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в 
размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата между 
размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в 
чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Русе и минималния размер на данъка по чл.61 ф от Закона за местните данъци и 
такси от 300 лв., като се отчита чл.61ч от същия закон. 
1. 5. В случай на неполучава.не на компенсациите по т.1.4. в 6-месечен срок от предявяване 
на първото искане, се прекратява изпълнението на т. 1.1 и т. 1.2 от това решение, а разликата 
подлежи на заплащане от данъчно-задължените лица, в срок до 31.12.2022 година. 
1. 6. На данъчно задължени лица заллатили пълния размер на данъка за 2022г. разликата от 
минималния размер на данъка и заплатеното може да бъде възстановена по подадена от тях 
молба с посочена в нея банкова сметка или прихваната по реда на чл. 129 от ДОПК. 

2. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - 
Русе допуска предварително изпълнение на настоящото решение, поради необходимосrга от 
защита на важни обществени интереси - нормалното функциониране на услугите, 
предоставяни от таксиметровите превозвачи на територията на община Русе в условията на 
извънредна епидемична обстановка." 

Със Заповед № 4-95-00-62 от 04.02.2022 г. Областният управител на област Русе, върна 
за ново обсъждане посоченото решение. С цитираната заповед са наведени доводи за 
незаконосъобразност на Решение № 785 прието с протокол № 29 от 24.01.2022 г. Общински 
съвет - Русе. Счита, че решението на Общинския съвет е прието в нарушение на материалния 
закон и в несъответствие със законоустановени процесуални правила в административното 
производство. В разпоредбите на чл. 61 ш от ЗМДТ данъкът по чл. 61 ф се внася преди 
получаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадено на основание чл. 24а, 
ал. 1 от ЗАП от кмета на общината, на територията на която ще се извършва превозът, или 



оправомощени от него длъжностни лица, за всеки отделен автомобил. Областният управител 

е счел, че Решение № 785 макар и под условие създава нов ред за внасяне на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници, с което се допуска да бъде получено издаденото разрешение 

по ЗАП без заплащането преди това на целия размер на данъка, което не било в синхрон с 

регламента на чл. 61 ш от ЗМДТ. Счита, че с процесното решение се дава възможност на 

данъчнозадължените лица да заплащат данъка разсрочено, като им се определя и нов срок - 
до 31.12.2022 г. да довнесат разликата от незаплатения данък, с което било допуснато 

отклонение от законоустановеното правило, че данъкът по чл. 61 ф се внася преди получаване 

на издаденото разрешение. С приетото решение Общинския съвет е дал възможност 

надвнесения данък за 2021 г. да се възстанови по писмено искане на данъчно задължените 

лица по реда на чл. 129 от ДОПК. Областният управител счита, че е недопустимо Община 

Русе да опрощава свои вземания спрямо данъчно задължените лица, тьй като се създавало 

правна несигурност по отношение определянето и събирането на публични общински 

вземани, каквито са местните данъци. 

На следващо място в заповедта на областния управител са наведени доводи и за 

съществени нарушения на процесуалните правила при издаването на административния акт, 

който по своя характер следвало да се квалифицира като общ а,дминистративен акт по смисъла 

на чл. 65 от АПК, тьй като имал еднократно действие и с него се създавали права и задължения 

на определен брой лица. В тази връзка били нарушени и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 2 от 

АПК, тьй като откриването на производството следвало да се оповести публично чрез 

средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на проекта до организации на 

заинтересованите лица или по друг подходящ начин. Общински съвет - Русе не споделя 

напълно изложените доводи в тази насока, тьй като данъчното задължен лица по смисъла на 

61 у, ал. 3 от ЗМДТ са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на 

съответната община по ЗАП. В този смисъл може да се изведе извода, че правните субекти са 

определяме съгласно посочени в акта признаци /данъчно задължените лица/ т.е. адресатите 

не са неопределен брой лица, както е регламентирано в разпоредбата на чл. 65 от АПК. 

На следващо място в точка 2 на върнатото решение е допусната техническа грешка като 

вместо чл. 60 ал. 1 от АПК е написано чл. 61, ал. 1 от АПК. 

Пред вид изложеното и на основание чл. 63 ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията 

и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация предлагам на Общински съвет - Русе да приеме следното 

РЕШЕИИЕ: 

На основание чл.21, ал. 1, т.24 и чл. 45, ал. 4 и ал. 9, предложение 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Заповед № 4-95-00-61 от 04.02.2022 г. на 

Областният управител на Област Русе, Общински съвет-Русе 

РЕШИ: 

Изменя свое Решение № 785 присто с протокол № 29 от 24.01.2022 г. както следва: 

Точка 1.4. от диспозитива на решението придобива следната редакция: 

1.4. Дава съгласие кмета на Община Русе във връзка с т.1.1 и т.1.2 от настоящото 

решение, да изготви искане до Минисrьра на Финансите, Минисrьра на Транспорта и 

съобщенията, Председателя на Комисията по бюджет и финанси, Председателя на 

Комисията по транспорт и съобщения за получаване на компенсация от държавния 

бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в 



размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение 

за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата 

между размера на годишния данък върку таксиметров превоз на пътници за 2022 г., 
определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Русе и минималния размер на данъка по чл.б 1 ф от Закона за 

местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл.61 ч от същия закон." 

II. В точка 2 от решението вместо „ чл. 61, ал. 1 от АПК", да се чете чл. 60, ал. 1 от АПК. 

В останала си част решението остава непроменено. 

Приложение: 1. Заповед № 4-95-00-61 от 04.02.2022 г. на Областният управител на 

област Русе; 

2. Становище на кмета на Община Русе. 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
Председател на Общински съвет - Русе 



ДО ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕИИЕ 

От Иво Пазарджиев 

председател на ОбС-Русе 

Относно: Изменение на Решение № 785 прието с Протокол № 29/24.01.2022 г. на ОбС - Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

С Решение № 785 прието с протокол № 29 от 24.01.2022 г. Общински съвет - Русе е 

взел следното решение: 
„ 1. Дава съгласие определеният в чл. б1, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Русе годишният данък върху таксиметров превоз 

на пътници да бъде заплащан както следва: 
1. 1 Частга от данъка, в размер на 300 лева, съответстващ на минималния годишен размер 
на този данък, определен в чл. 61 ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, да бъде 
заллащан от данъчно задължените лица, на годишна база. 

1. 2. Разликата до пълния размер на данъка, определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Русе да бъде поет от 

държавния бюджет, чрез целева субсидия за компенсиране на бюджета на Община Русе. 
1. 3. Разрешение по чл.24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след 

заллащането на данъка. 
1. 4. Община Русе във връзка с т.1.1. и т.1.2. от настоящото решение, изготвя искане до 
минисrьра на транспорта и съобщенията за получаване на компенсадия от държавния 
бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в 
размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата между 

размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в 

чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Русе и минималния размер на данъка по чл.61 ф от Закона за местните данъци и 

такси от 300 лв., като се отчита чл.61ч от същия закон. 
1. 5. В случай на неполучаване на компенсациите по т. 1.4. в 6-месечен срок от предявяваие 
на първото искане, се прекратява изпълнението на т. 1.1 и т. 1.2 от това решение, а разликата 
подлежи на заплащане от данъчно-задължените лица, в срок до 31.12.2022 година. 
1. 6. На данъчно задължени лица заплатили пълния размер на данъка за 2022г. разликата от 

минималния размер на данъка и заплатеното може да бъде възстановена по подадена от тяк 

молба с посочена в нея банкова сметка или прихваната по реда на чл. 129 от ДОПК. 

2. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет - 
Русе допуска предварително изпълнение на настоящото решение, поради необкодимостта от 

защита на важни обществени интереси - нормалното функциониране на услугите, 
предоставяни от таксиметровите превозвачи на територията на община Русе в условията на 
извънредна епидемична обстановка." 

Със Заповед № 4-95-00-62 от 04.02.2022 г. Областният управител на област Русе, върна 
за ново обсъждане посоченото решение. С цитираната заповед са наведени доводи за 
незаконосъобразност на Решение № 785 прието с протокол № 29 от 24.01.2022 г. Общински 

съвет - Русе. Счита, че решението на Общинския съвет е прието в нарушение на материалния 

закон и в несъответствие със законоустановени процесуални правила в административното 

производство. В разпоредбите на чл. 61 ш от ЗМДТ да.нъкът по чл. 61 ф се внася преди 

получаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадено на основание чл. 24а, 

ал. 1 от ЗАП от кмета на общината, на територията на която ще се извършва превозът, или 



оправомощени от него длъжностни лица, за всеки отделен автомобил. Областният управител 

е счел, че Решение № 785 макар и под условие създава нов ред за внасяне на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници, с което се допуска да бъде получено издаденото разрешение 

по ЗАП без заплащането преди това на целия размер на данъка, което не било в синкрон с 

регламента на чл. 61 ш от ЗМДТ. Счита, че с процесното решение се дава възможност на 

данъчнозадължените лица да заплащат данъка разсрочено, като им се определя и нов срок - 
до 31.12.2022 г. да довнесат разликата от незаплатения данък, с което било допуснато 

отклонение от законоустановеното правило, че данъкът по чл. 61 ф се внася преди получаване 

на издаденото разрешение. С приетото решение Общинския съвет е дал възможност 

надвнесения данък за 2021 г. да се възстанови по писмено искане на данъчно задължените 

лица по реда на чл. 129 от ДОПК. Областният управител счита, че е недопустимо Община 

Русе да опрощава свои вземания спрямо данъчно задължените лица, тьй като се създавало 

правна несигурност по отношение определянето и събирането на публични общински 

вземани, каквито са местните данъци. 

На следващо място в заповедта на областния управител са наведени доводи и за 

съществени нарушения на процесуалните правила при издаването на административния акт, 

който по своя характер следвало да се квалифицира като общ административен акт по смисъла 

на чл. 65 от АПК, rьй като имал еднократно действие и с него се създавали права и задължения 

на определен брой лица. В тази връзка били нарушени и чл. 61, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 2 от 

АПК, тъй като откриването на производството следвало да се оповести публично чрез 

средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на проекта до организации на 

заинтересованите лица или по друг подходящ начин. Общински съвет - Русе не споделя 

напълно изложените доводи в тази насока, тьй като данъчното задължен лица по смисъла на 

61 у, ал. 3 от ЗМДТ са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от 

изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" и 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на 

съответната община по ЗАП. В този смисъл може да се изведе извода, че правните субекти са 

определяме съгласно посочени в акта признаци /данъчно задължените лица/ т.е. адресатите 

не са неопределен брой лица, както е регламентирано в разпоредбата на чл. 65 от АПК. 

На следващо място в точка 2 на върнатото решение е допусната техническа грешка като 

вместо чл. 60 ал. 1 от АПК е написано чл. 61, ал. 1 от АПК. 

Пред вид изложеното и на основание чл. 63 ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията 

и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация предлагам на Общински съвет - Русе да приеме следното 

РЕШЕИИЕ: 

На основание чл.21, ал. 1, т.24 и чл. 45, ал. 4 и ал. 9, предложение 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и Заповед № 4-95-00-61 от 04.02.2022 г. на 

Областният управител на Област Русе, Общински съвет-Русе 

РЕШИ: 

Изменя свое Решение № 785 прието с протокол № 29 от 24.01.2022 г. както следва: 

Точка 1.4. от диспозитива на решението придобива следната редакция: 

I. „ 1.4. Дава съгласие кмета на Община Русе във връзка с т.1.1 и т.1.2 от настоящото 

решение, да изготви искане до Министьра на Финансите, Минисrьра на Транспорта и 

съобщенията, Председателя на Комисията по бюджет и финанси, Председателя на 

Комисията по транспорт и съобщения за получаване на компенсация от държавния 

бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, в 



размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение 

за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата 
между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., 
определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Русе и минимапния размер на данъка по чл.б 1 ф от Закона за 
местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл.бlч от същия закон." 

II. B точка 2 от решението вместо „ чл. 61, ал. 1 от АПК", да се чете чл. 60, ал. 1 от АПК. 

В останапа си част решението остава непроменено. 

Приложение: 1. Заповед № 4-95-00-61 от 04.02.2022 г. на Областният управител на 
област Русе; 

2. Становище на кмета на Община Русе. 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Русе 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Русе 

№ 08-01-8 

~ ~ . 0 °г' •. 2022 г. 

ДО 
Г-Н ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕт РУСЕ 

Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ 
КМЕт НА ОБЩИНА РУСЕ 

Относно: Решение № 785, прието от Общински съвет Русе по Протокол N° 
29/24. 01. 2022г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЗАРДЖИЕВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОВ, 

С настоящото приложено ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № 
4-95-00- ..../..!?!+.:02.2022 г. на Областния управител на област Русе, с която Решение 
№ 785 по прОтокол от двадесет и деветото заседание на Общински съвет Русе е върнато за 
ново обсъждане. 

Във връзка с горното ви уведомявам, че в 14-дневен срок всяко върнато за ново 
обсъждане решение следва да се преразгледа от общинския съвет съгласно чл. 45, ал. 7 от 
ЗМСМА, като същият може да го отмени, измени или приеме повторно с мнозинство 
съгласно чл. 45, ал. 10 от ЗМСМА. 

Предвид разпоредбата на чл. 45, ал.7 от ЗМСМА и във връзка с правомощието на 
областния управител по чл. 45, ал.8 от ЗМСМА, е необходимо в 14-дневен срок от 
получаване на настоящото писмо да представите в Областна администрация Русе 
отменения, изменения или повторно приетия акт. 

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

АНАТОЛИ СТАНЕВ 
Об.аастен управител н 

7000 Русе, пл. "Свобода" № б, тел.: 082/ 812-223, факс: 082/ 820-092, 
e-mai1: governor@ruse.bg, web: ruse.bg 



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Русе 

ЗАПОВЕД 

№49 С 

N~ cc, с 4 С't;  2022 г. 

АНАТОЛИ СТЕФАНОВ СТАНЕВ — Областен управител на област Русе след 

като извърших служебна проверка на приетите на 24.01.2021 г. решения от Общински 

съвет Русе, отразени в Протокол № 29 от заседанието, получен под вх. № 08-01- 
8/28.01.2022 г. в деловодството на Областна администрация — Русе, 

УСтАНОВИХ: 

С Решение № 785 по Протокол № 29/24.01.2022 г. Общински съвет Русе е решил: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от, ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Русе реши: 

1. Дава съгласие определеният в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Русе годишният данък върху 

таксиметров превоз на пътници да бъде заплаща.н както следва: 

1.1. Частга от данъка, в размер на 300 лева, съответстващ на минималния годишен 

размер на този данък, определен в чл. 61 ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, 

да бъде заплащан от данъчно задължените лица, на годишна база. 

1.2. Разликата до пълния размер на данъка, определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 

20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе да бъде 

поет от държавния бюджет, чрез целева субсидия за компенсиране на бюджета на 

Община Русе. 

1.3. Разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози се получава 
след заплащането на данъка. 

1.4. Община Русе във връзка с т. 1 . 1. и т. 1 .2. от настоящото решение, изготвя 

искане до министьра на транспорта и съобщенията за получаване на компенсация от 
държавния бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на 
пътници, в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено 
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по 
разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 
2022 г., определен в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Русе и минималния размер на данъка по чл.б 1 ф от 
Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл.61 ч от същия закон. 
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1.5. В случай на неполучаване на компенсациите по т. l .4. в 6-месечен срок от 

предявяване на първото искане, се прекратява изпълнението на т. 1.1 и т. 1.2 от това 

решение, а разликата подлежи на заплащане от данъчно-задължените лица, в срок до 

31.12.2022 година. 

1 .б. На данъчно задължени лица заплатили пълния размер на данъка за 2022г. 

разликата от минималния размер на данъка и заплатеното може да бъде възстановена 

по подадена от тях молба с посочена в нея банкова сметка или прихваната по реда на 

чл. 129 от ДОПК. 

2. На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет - Русе допуска предварително изпълнение на настоящото решение, поради 

необходимостга от защита на важни обществени интереси - нормалното 

функциониране на услугите, предоставяни от таксиметровите превозвачи на 

територията на община Русе в условията на извънредна епидемична обстановка." 

Същото е прието по т.20 от одобрения дневен ред „Приемане на мерки за 

подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от 

разпространението на COVID 19 и наложените в тази връзка ограничения" по предложение 
на г-жа Златомира Стефанова, зам. кмет на община Русе, за кмет на община Русе съгласно 

Заповед №РД-01-151 /20.01.2022 г. на Кмета на община Русе, заведено с вх.№41 /21.01.2022 
г. на Общински съвет Русе. За него са гласували 48 от общия брой 51 общински съветници 
като всички присъстващи 48 общински съветници за гласували „за" приемането му. 

Решение №785 по Протокол № 19 /24.01.2022 г. Общински съвет Русе (Решение 

№785) е прието в нарушение на материални законови разпоредби и в несъответствие 

със законоустановени процесуални правила в административното производство. 

Горепосочените правни изводи са изведени въз основа на така установената 
фактическа обстановка и относимата правнарегламентация: 

Съгласно чл. б 1 ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) общинският 

съвет определя с наредба, приета на основание чл. 1, ал. 2 от същия закон, годишния 

размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в 

граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. В 

разпоредбата на чл. 61 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Русе (Наредба №20) Общински съвет Русе е регламентирал, че 
размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Русе е 500 лв. 

По силата на разпоредбата на чл. 61ш от ЗМДТ данъкът по чл. б1ф се внася 

преди получаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадено на 
основание чл.24а, ал.1 от 3акона за автомобилните превози (ЗАП) от кмета на 
общината, на територията на която ще се извършва превозът, или оправомощенн 
от него длъжностни лица, за всеки отделен автомобил. 

В отклонение на нормите в Глава Втора, Раздел VIII на ЗМДТ Общински съвет 
Русе с Решение №785 създава нов ред за внасяне на данъка върху таксиметров превоз 
на пътници. Предвид текста на решението размерът на данъка за таксиметров превоз 
съгласно чл. 61 от Наредба № 20 на Община Русе - 500 лв. остава непроменен, но се 
допуска той да не бъде внесен в пълен размер, а само частично - 300 лв. В случая, 
макар и под условие, Общински съвет Русе допуска да бъде получено издаденото 
разрешение по Закона за автомобилните превози без заплащането преди това на целия 
размер на данъка, което очевидно не е в синхрон с регламента на чл. 61 ш от ЗМДТ. 

Освен това данъкът върху таксиметров превоз съгласно разпоредбата на чл. 61 ш 
ЗМДТ се заплаща еднократно, но противно на това Общински съвет Русе допуска 
внасянето му на части. В точка 1.5. на Решение № 785/24.01.2022 се създава нов срок: 
31.12.2022 година за заплащане на данъка върху таксиметров превоз, което е 
отклонение от законоустановеното правило, че данъкът по чл. 61ф се внася преди 
получаване на издаденото разрешение. 
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В чл. 61 щ от ЗМДТ е регламентирана правна възможност надвнесеният данък да 

се възстановява по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс. Именно това би било приложимо и по отношение 

на надвнесения данък от задължените лица, в случай че Община Русе получи 

компенсация от държавния бюджет за намалението на приходите от данък върху 

таксиметров превоз. В този смисъл е недопустимо общината предварително да 

опрощава свои вземания спрямо данъчно задължените лица, тьй като се създава правна 
несигурност по отношение определянето и събирането на публични общински 
вземания, каквито са местните данъци. 

С приетото решение възникват редица въпроси относно приложението на чл. 61ч 
от ЗМДТ, който се отнася до разрешения за извършване на таксиметров превоз на 
пътници, издадени през течение на годината. Тогава дължимият данък за текущата 

година се определя по законоустановена формула. В Решение № 785 изобщо не е 
посочено по отношение на тези задължени лица как ще се изчислява, внася и 
възстановява данъка (на база 300 лв. годишен данък или 500 лв., кога и как ще се 
преизчислява), като по този начин се допуска отклонение от нормите на ЗМДТ. 

Освен горепосочените недостатъци са допуснати и съществени нарушения на 
процесуалните правила при издаването на административния акт, който по своя 
характер следва да се квалифицира като общ административен акт по смисъла на чл.65 
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), тьй като има еднократно действие и с 
него се създават права и задължения на неопределен брой лица. 

В тази връзка са нарушени чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и чл. 69, ал. 2 от АПК, rьй като 
откриването на производството по издаване на общия административен акт е следвало 
да се оповести публично чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращането на 
проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин. 
Уведомяването е следвало да включва и основните съображения за издаването на акта, 
както и формите на участие на заинтересованите лица в производството. Общинският 
съвет като орган на местното самоуправление е било необходимо да осигури на 
заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен 
срок, но не по-кратък от един месец от деня на уведомяването. По преписката лисват 
данни да са спазени процесуалните правила за издаване на общия административен акт. 
На интернет страницата на общинския съвет не се открива публикувано съобщение с 
уведомление за откритото производство по издаване на общия административен акт. 
Наред с това, видно от предложението от заместник-кмета на Община Русе до 
общинския съвет, същото е било внесено в деловодството на Общински съвет Русе на 
21.01.2022 г. - само два дни преди провеждането на заседанието и приемането на 
решението. 

Не на последно място трябва да се има предвид, че в Законопроекта на държавния 
бюджет на Република България за 2022 г., публикуван на 01.02.2022 г. на сайта на 
Народното събрание, няма предвидени средства за компенсиране на общините от 
държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на 
пътници, аналогични на тези, които са регламентирани в чл. 107, ал. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

Съгласно цитираната правна норма данъчно задължените лица заплащат 
годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в 
съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на 
определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници 
за 2020 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61 ф от Закона за местните 
данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, 
ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заллащането на данъка. 

В тази връзка трябва да се отбележи, че визираната норма не е в сила към момента 
на приемане на Решение № 785 от 24.01.2022г., поради което е неприложима. В 
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допълнение следва да се има предвид, че не се установява същата да е с удължено 

действие по силата на приетия Закон за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на 

разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 
Приемането на Решение №785, основано само на очакване за сбъдване на едно 

бъдещо несигурно събитие, а именно регламентиране от законодателя на идентична на 

по-горе визираната правна норма, касаеща бюджетните правоотношения между 

държавата и общините за 2022 г., е предположение, което не почива на действащото 

законодателство и в този смисъл е недопустимо. 

Мотивиран от изброените недостатьци, считам че Решение № 785 по Протокол 

№29/24.01.2022 г. е незаконосъобразно. С решението е допуснато нарушение на чл.б 1 ш 

във връзка с чл. б 1 ф, чл.б 1 ч и чл.б 1 щ от Закона за местните данъци и такси и чл.24а, 

ал.1 от Закона за автомобилните превози, вр. с чл.б5, чл. 66, ал.1 и ал.2 и чл.69, ал.2 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, изр. I от Закона за 

администрацията, чл. 45, ал. 4, изр. I и изр. II, предл. I и ал. б от ЗМСМА, чл.31, ал.1, 

т.5 от Закона за администрацията, 

НАРЕЖДАМ: 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАИЕ Решение № 785, прието по Протокол № 29 
от 24.01.2022г. на Общински съвет Русе. 

Екземпляр от заповедта да се връчи в деловодството на Общински съвет Русе, 
екземпляр от същата да бъде изпратен до кмета на община Русе за сведение. 

АИАТОЛИ СТАИЕВ 
Об,пастен управител на об.а 
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ДО 
АНАТОЛИ СТАНЕВ 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ РУСЕ 

КОПИЕ ДО 
ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ — РУСЕ 

Относно: Ваша Заповед № 4-95-00-61/04.02.2022 г., с която е върнато за ново 
обсъждане Решение № 785/24.01.2022г. на Общински съвет - Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ СТАНЕВ, 

В Община Русе беше получена Ваша Заповед № 4-95-00-61/04.02.2022 г., с която 
връщате за ново обсъждане Решение № 785/24.01.2022г. на Общински съвет — Русе. 
Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт се разглежда от 
общинския съвет в 14 дневен срок от получаването му. В случая върнатото решение е 
получено на 04.02.2022г. и следва да бъде разгледано до 1 8.02.2022г. Редовното 

заседание на Общински съвет — Русе е на 24.02.2022г. Евентуално разглеждане на 
върнатия акт на това заседание ще е след изтичане на законовоопределения за това 
срок. 

На следващо място следва да Ви уведомя, че не съм съгласен с твърдяната 

незаконосъобразност на върнатото решение, като мотивите ми за това са следните: 

1. На първо място не съм съгласен с направеното в мотивите на Заповед № 

4-95-00-61/04.02.2022 г. твърдение, че Решение № 785/24.01.2022г. на Общински съвет 

- Русе е общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК. Съгласно посочената 

~ правна норма общи са административните актове с еднократно правно действие, с 

които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи 

или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат 

такива актове. За да бъде квалифициран като общ един административен акт той би 

следвало да отговаря кумулативно на посочените в хипотезата на чл. 65 от АПК 

предпоставки. 

С Решение № 785/24.01.2022г. Общински съвет — Русе е дал съгласие 

определеният в чл. 61, ал. 1 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Русе годишен данък върху таксиметров превоз на 

пътници да бъде заплащан по визиран в решението ред. Решението създава права 

за определен кръг лица, които имат задължение за заплащане на този местен данък. 

Правната уредба на посочения данък се съдържа освен в подзаконовия нормативен акт 

на съвета и в глава 2, раздел VIII от ЗМДТ. Съгласно чл. 61 у, ал. 3 от посочения закон 

данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 

Бbпгария, 7000 Русе, пп. „Cбo6oga" б; фаkс: +359 82 83 44 13, е-mai1: тауог©ruse-bg.eu; www.ruse-bg.eu 



Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", и разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната 
община по Закона за автомобилните превози. При така извършения анализ на правното 
регулиране на оспорения административен акт следва да се изведе, че правните субекти 
са определяеми според посочени в акта признаци /данъчно задължените лица/, 
тоест адресатите не са неопределен брой лица, каквото е характерно според чл. 
65 от АПК за общите административни актове. В случая се касае за съвкупност от 
множество индивидуални административни актове /Решение N° 13415 от 07.11.2017 г. 
по адм. д. N_° 11306/2016 на Върховния административен съд/. 

Иначе казано, макар и да има еднократно правно действие, върнатото решение 
засяга права на определен кръг лица, поради което не попада в хипотезата на чл. 65 
от АПК и не е общ административен акт. 

2. На следващо място не споделям и довода за материална 
незаконосъобразност на решението поради противоречие с чл. 61 ш от ЗМДТ. Според 

тази норма данъкът по чл. 61 ф се внася преди получаване на издаденото разрешение 

по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. С точка 1.3 от решението съвегьт 

изрично е приел, в съответствие с посочената законова норма, че „разрешение по 

чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на 

данъка". 

Считам, че в мотивите на Заповед № 4-95-00-61/04.02.2022 г. неправилно е 

прието, че липсва синхрон между посочената норма на ЗМДТ и решението на 

Общински съвет - Русе поради това, че съвегьт допуска да бъде получено издаденото 

разрешение по Закона за автомобилните превози без заплащането преди това на целия 

размер на данъка. Нито в чл. 61ф от ЗМДТ, нито в друга норма на глава 2, раздел VIII 
от ЗМДТ законодателят използва израза „заплащане на целия размер" на данъка. 

Според чл. 61ш от ЗМДТ данъкът по чл. б1ф се внася преди получаване на 

издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. Следва 

обаче да се има предвид, че според чл. 61 у, ал. 3 от ЗМДТ, за да е данъчно задължен 

един превозвач би следвало да притежава разрешение за извършване на 

таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона 

за автомобилните превози. Иначе казано, според законодателя, за да възникне 

задължение за плащане на данъка за едно лице, то следва да притежава 

разрешението по чл. 24а от Закона за автомобилните превози. Така че, изводът 

направен в мотивите на Заповед № 4-95-00-61/04.02.2022 г., че данъкът за таксиметров 

превоз на пътници следва да е внесен в пълен размер преди получаване на 

разрешението за таксиметров превоз на пътници не съответства с разпоредбите на 

ЗМДТ. 

3. Касателно твърдяното в мотивите на заповедта, че общината 

предварително опрощава свои вземания, следва да имате предвид, че с върнатото 

решение вземанията до пълния размер на данъка не се опрощават. Това е видно от 

текста на т. 1.5 на самото решение според който в случай на неполучаване на 

компенсациите по т.1.4. в б-месечен срок от предявяване на първото искане, се 

прекратява изпълнението на т. 1.1 и т. 1.2 от това решение, а разликата подлежи на 

заплащане от данъчно-задължените лица, в срок до 31.12.2022 година. 
4. Според мотивите на заповедта в Законопроекта на държавния бюджет на 

Република България за 2022г. няма предвидени средства за компенсиране на 

общините за намаление в приходите от данък върху таксиметровия превоз на 

пътници. Поради това, според заповедта, Решение № 785/24.01.2022г. Общински 

съвет - Русе е основано само на очакване от сбъдване на едно бъдещо несигурно 

събитие, а именно - регламентиране от страна на законодателя в Закона за бюджета на 

Република България. 
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Противно на тези твърдения върнатото решение не е обвързано с приемането на 
Закона за държавния бюджет за 2022г., а с получаване на компенсация от държавния 
бюджет за намалението на приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. В 
Закона за публичните финанси е предвидено, че може да бъдат извършвани промени по 
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет без да 
се налага изменение на Закона за държавния бюджет. Освен това в обсъжданото 
решение на съвета са предвидени и двете възможни хипотези, като е уредено и 
положението в случай на неполучаване на компенсациите /т. 1.5 от решението/. 
Независимо от това следва да се има предвид, че в чл. 107 от проекта на Закона за 
държавния бюджет за 2022г. е предвидено, че Министерският съвет може да одобрява 
допълнителни разходи/трансфери и/или увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 
и 6 от Закона за публичните финанси за бюджетите на първостепенните разпоредители 
с бюджет, както и за бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за 
публичните финанси, за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите 
на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 
финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, 
лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19. 

Не на последно място следва да се отбележи, че върнатото решение на 
Общински съвет - Русе е прието, за да защити интересите на местната общност, 
подсигурявайки възможност за осъществяване на таксиметров превоз на пътници в 
условията на извънредната пандемична обстановка в страната, свързана с 
епидемичното разпространение на COVID-19 и е насочено към преодоляване на 
последствията от нея. Въпреки, че в проекта на Закон за държавния бюджет за 2022г. не 
са предвидени изрично средства за компенсация на общините за разликата между 

минималния размер на данъка, посочен в чл. б 1 ф, ал. 1 от ЗМДТ и определения от 
Общински съвет - Русе, по силата на същия закон размер, не е изключено това да стане 

в последствие, чрез отпускане на целеви субсидии от бюджета. С върнатото решение 

Общинският съвет урежда ред за заплащане на местния данък, който отчитайки 

възможносгга държавата да подпомогне таксиметровия бранш, осигурява възможност 

за заплащането на данъка и извършването на услугата, без да засяга бюджета на 

общината. 
Надявам се с изложеното в настоящото писмо да съм Ви убедил в правотата, 

обществената полза и законосъо,+разносгга на Решение № 785/24.01.2022г. на 

Общински съвет - Русе. 

С уваже 
ПЕНЧО1Т1И".1IKOB 
Кмет на Община Русе 
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