
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДАРИТЕЛСКИТЕ ФОНДОВЕ И 

ФОНДАЦИИ 

1935 г. 

 

УКАЗ № 153 

НИЕ БОРИС III 

С Божия милост и народната воля 

Цар на българите 

 

По предложението на Нашия председател на Министерския съвет, представено 

Нам с доклада му от 18 май 1935 г., под № 891, 

Постановихме и постановяваме: 

 

1. Да одобрим III постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му 

от 10 май 1935 година, протокол № 85, с което се утвърждава, на основание чл. 47 от 

Конституцията, следната 

 

НАРЕДБА-ЗАКОН 

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ СГРАДИТЕ
1
 

 

Г Л А В А I 

Обекти на данъка 

[…] 

Чл. 3. От данък върху сградите се освобождават: 

а) имотите на държавата и общините; 

б) училищата, болниците и всякакви благотворителни заведения, принадлежащи 

на общините и манастирите; 

в) черквите, джамиите, хаврите и др. храмове, в които се извършва 

богослужение;. 

г) сградите на Рилския манастир, находящи се в манастирската община; 

д) сградите, принадлежащи на народните училища и всички собствени сгради на 

частните училища; 

                                       
1 Публикуваме само постановленията на закона, които се отнасят до освобождаването от данък-сгради на 

имоти с нестопанска и благотворителна цел.  



е) сградите на обществените учреждения: Българска земеделска и кооперативна 

банка, Българска народна банка и др. подобни автономни учреждения, ако те ги 

използват за собствени нужди и са тяхна собственост. 

Забележка. Също се освобождават и собствениците на тия учреждения и сгради, 

които служат на издържаните от тях търговски и др. професионални училища, с 

програми, изработени или утвърдени от надлежното министерство; 

ж) собствените на офицерските събрания, читалищата и ученолюбивите 

дружества помещения и театрални сгради, служащи за просветителни цели; 

з) болниците, сиропиталищата, приютите, ученическите трапезарии и всички 

други благотворителни заведения, както и професионални училища и курсове, 

принадлежащи на благотворителни дружества; 

и) хамбарите, плевни и сеновали, сушилните и хранилища за плодове, 

бубарници, винарски изби и оборите за всички видове домашни животни, 

принадлежащи на земеделци стопани; 

к) електрическите, водопроводните и канализационните инсталации, 

трамвайните линии на общините и водните синдикати; хижите на туристическите 

дружества, вън от населените места; 

л) новостроящите се сгради или части от тях само до края на финансовата 

година, през която са построени. 

Забележка. Заедно с освободените сгради, с изключение тия по буква „м“, се 

освобождават от данък сгради и прилежащите към тях дворни места. 

Освободените от данък върху сгради имоти се оценяват, ако това е нужно за 

други цели, без да им се определя данък. 

Освобождаването от данък на сградите, принадлежащи на читалищата, 

ученолюбивите дружества, благотворителните дружества и техните благотворителни 

заведения по буква „ж“ и „з“ става само ако те действуват по устави, утвърдени от 

надлежната власт. 

Забележка. Благотворително дружество е това, което отговаря на условията, 

изисквани от Закона за общественото подпомагане. 

Ако се промени предназначението на сгради, освободени от данък, те се облагат 

с такъв от началото на следващата година. 

Изпълнението на настоящия указ възлагаме на Нашия Министър на вътрешните 

работи и народното здраве. 

 



Издаден в София на 18 май 1935 година. 

 

На първообразния със собствената на Негово Величество ръка написано: 

БОРИС III 

Приподписал, 

Председател на Министерския съвет: 

А. Тошев 

 

Първообразният указ е облечен с държавния печат и зарегистриран под № 3994 

на 21 май 1935 година. 

 

Пазител на държавния печат, 

Министър на правосъдието: 

А. Карагьозов 

 

Държавен вестник, № 115, 25 май 1935. 


