
ДО ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕИИЕ 
От Иво Пазарджнев 
председател на О6С-Русе 

Относно: Отмяна на Решение № 785 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 
1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет - Русе 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

Решение № 785 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с Решение № 825, 
прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на 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 заплащан както следва: 

1. 1 Часrга 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 
заплащането на данъка. 
1. 4. 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, Министьра 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 минималния размер на данъка по чл.61 ф от Закона за местните данъци и 
такси от 300 лв., като се отLшта чл.61ч от същия закон. 
1. 5. В случай на неполучаване 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 заллащане 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. 60, 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." 

В брой 18 от 04.03.2022 г. на „Държавен вестник" с Указ № 74 на президента на 
Република България, беше обнародван " Законът за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. В чл. 107 от същия изрично регламентира данъчно облекчение за данъчно 



задължените лица по смисъла на чл. 61 у от ЗМДТ. Предвижда се финансиране на дейности, 
свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или 
ограничаване на последствията от COVID-19. Съгласно чл. 107, ал. 1 от ЗДБРБ за 2022г. 
данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници 
за 2022 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 2021 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. Алинея 2 от 
същия член гласи, че общините получават компенсадия от държавния бюджет за намапението 
в 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 2021 г., определен в съответната наредба на общинския 
съвет, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61 ф от Закона за местните данъци и 
такси от 300 лв., като се отчита чл. 61 ч от същия закон. Общините обявяват на интернет 
страниците си годишния размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху 
таксиметров превоз на пътници за 2022 г. съгласно ал. 1. Средствата по ал. 2 се осигуряват от 
Министерския съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси по предложение 
на минисrьра на транспорта и съобщенията. Надвнесените от данъчно задължените лица суми 
за данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. подлежат на прихващане unu 
възстановяване от общините по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Към настоящият момент е налице висящо производство по адм.д. № 85/2022 г. по описа 
на Административен съд - Русе между Общински съвет - Русе и Областен управител на 
Област Русе. Предмет на оспорване от страна на Областния управител е Решение № 785 
Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с Решение № 825, прието с 
Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет - Русе. При така създалата се фактическа 
обстановка действително е налице противоречие и преуреждане на отношения изрично 
регламентирани в закон. Решение № 785 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в 
точка 1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет - Русе 
под условие и с него се създава нов ред за внасяне на данъка върху таксиметров превоз на 
пътници. В тази връзка пряко приложение имат нормите на ЗДБРБ 2022г. и не е необходимо 

приемането на изричен административен акт от общинските съвети. А вече приетите нямат 

действие. Поради изложеното Решение № 785, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., 

изменено в точка 1.4. с Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински 

съвет - Русе следва да бъде отменено. 
Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията 

и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрадия предлагам на Общински съвет - Русе да приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал. 1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 156, ал. 1 от АПК, Общински съвет - Русе реши: 

Отменя свое Решение № 785 Прието с Протокол № 29/24.01.2022 г., изменено в точка 1.4. с 

Решение № 825, прието с Протокол № 30/24.02.2022 г. на Общински съвет - Русе. 

ВИОСИТЕЛ: 
ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 
Председател на Общински съвет - Русе 


