
                                                                                 

Този документ е създаден съгласно Административен договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, проект „Повишаване на 
знанията, уменията и квалификацията на общинските служители,, за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.  

www.eufunds.bg 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Обучителен модул „Компетентности и правомощия на общинската данъчна 

администрация“ 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 

Ден първи 

12:00-13:00 Регистрация и обяд. 

13:00 – 13:30 
Откриване на обучението. Представяне на проекта.  Представяне на 

участниците и идентифициране на очакванията им. 

13:30 – 14:45 Нормативна уредба на национално и местно ниво. 

14:45 – 15:30 Кафе пауза 

15:30 – 16:45 

Основни правомощия на местната власт. Права и задължения на 

служителите от звеното за местни приходи, в качеството им на орган 

по приходите. 

19:00 Вечеря 

Ден втори 

08:30 – 09:50 Производства по АПК. Правила и процедури по ДОПК.   

09:50 – 10:30 Кафе пауза 

10:30 – 12:00 

Ефективна организация, управление и контрол на дейностите и 

практиките по установяване, обезпечаване и събиране на местните 

данъци и такси на местно ниво. 

12:00 – 13:00 Обяд 

13:00 – 14:20 

Прозрачна, достъпна и отворена към гражданите данъчна 

администрация. Мерки за повишаване качеството на обслужване. 

Стимулиране на доброволното изпълнение и увеличаване 

събираемостта на местните данъци и такси и подобряване данъчно-

осигурителната култура на клиентите. 

14:20 - 15:35 

Нови ангажименти на общините при отпадането на декларативни 

режими и при въвеждането, усъвършенстването и разширяването 

обхвата на услугите, предоставяни по електронен път. 

15:35 - 16:05 Кафе пауза 

16:05 - 17:25 

Взаимодействие с държавните институции – МФ, НАП, МВР, Служби 

по вписванията, други общини, търговски банки, пощи, нотариуси, 

публични изпълнители, съдии, областни управители и други 

длъжностни лица и други административни органи. 
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19:00 Вечеря 

Ден трети 

08:30 - 09:35 
Подготвителни дейности за плавен преход към новите основи за 

определяне на такса битови отпадъци за 2022 г.   

09:35 - 10:05 Заключително занятие – тест. 

10:00 - 10:45 Кафе пауза 

10:45 - 11:30 

Заключителна дискусия - Какво научихме. Какво ще променим в 

работата. Идеи за промени. 

Раздаване на сертификати. 

11:30 Отпътуване. 
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