Община Николаево, област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9
Телефон 04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

Докладна записка с мотивите към нея се публикуват на основание чл.26, ал. 2 от Закона за
нормативните документи и чл. 77 от Административно – процесуалния кодекс. На заинтересованите
лица се предоставя 30– дневен срок, считано от 02.01.2019г. за предложения и становища по
Докладната записка и мотивите към нея, касаещи последвали промени в Наредба №6/20.02.2008 г. за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. НИКОЛАЕВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Косьо Христов Косев – кмет на община Николаево

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 6/20.02.2008г., за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Николаево

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл.1, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1 от Закона за местните данъци и
такси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Приема промени в Наредба № 6/20.02.2008г., за определяне и администриране на местните
данъци на територията на Община Николаево.

Глава втора
Местни данъци
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

Стар текст:
Чл.7, ал. 1 /Реш. № 12 от 29.12.2015 г./ С данък върху недвижимите имоти се облагат
разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителни 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.
Нов текст:
Чл.7, ал. 1 /Изм. в сила от 01.01.2019 г. / С данък върху недвижимите имоти се облагат
разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти
в сгради в строителни 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.
Стар текст:
Чл. 19. /Реш. № 260 от 27.01.2011 г./ (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се
дължи с 50 на сто намаление.
(2) /Реш. № 260 от 27.01.2011 г./ За имот, който е основно жилище на лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто, данакът се дължи със 75 на сто намаление.
Нов текст
Чл. 19. / Изм. в сила от 01.01.2019 г./ (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се
дължи с 50 на сто намаление.
(2) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ За имот, който е основно жилище на лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ В случай че е установено деклариране на повече от едно
основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се
дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са
декларирани като основни жилища.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Стар текст:
Чл. 25. /Реш. № 39 от 17.06.2008 г./ (1) При откриване на наследство данъчно
задължените лица по чл. 24 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца
да подадат декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси 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.
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Нов текст:
Чл. 25. / Изм. в сила от 01.01.2019 г./ (1) При откриване на наследство данъчно
задължените лица по чл. 31 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) / Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Подадената в срок декларация от един наследник ползва и
другите наследници.
(6) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Данъчно задължените лица посочват в декларацията
полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.
(7) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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.
Стар текст:
Чл. 30. (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник
поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Нов текст:
Чл. 30. (1) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Данъкът се определя и се съобщава на всеки
наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ На основата на данъчната оценка, послужила за определяне
на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен
данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.
Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Стар текст:
Чл. 32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства,
придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по
друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) /Реш. № 113 от 22.01.2009 г./ Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които
не са регистрирани за движение в страната.
3

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз
основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на
инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия
и между съпрузи.
Нов текст:
Чл. 32 (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства,
придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по
друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за
движение в страната.
(5) / Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение
на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно
предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) / Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение
между роднини по права линия и между съпрузи.
Раздел IV
Данък за превозните средства
Стар текст:
Чл. 40. /Отпада/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.
(1) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) 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.
(2) Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на
финансите на общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци
и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
(3) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното
облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на
превозното средство.
(4) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Собствениците на превозни средства, с изключение на
случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище,
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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. 32.
(5) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Когато собствениците на превозни средства нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред
общината по регистрация на превозното средство.
(6) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Собствениците на превозни средства предявяват
правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната
декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.
7) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) 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.
8) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Подадената декларация от един от съсобствениците
ползва останалите съсобственици.
(9) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Когато липсват данни за годината на производство на
пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.
(10) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Когато няма налична информация в общината за
платения данък по чл. 44, 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.
(11) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) Когато в свидетелството за регистрация на превозните
средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от
превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на
състава от превозни средства, определена от производителя.
(12) (Реш.№125 от 31.01.2017 г.) При установяване на допълнителни обстоятелства,
които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от
служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.
Нов текст
Чл. 40 (1) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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.
(2) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството
на финансите на общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци
и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
(3) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. /отменена/
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(4) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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. 32.
(5) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Когато собствениците на превозни средства нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред
общината по регистрация на превозното средство.
(6) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Собствениците на превозни средства предявяват
правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната
декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.
(7) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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.
(8) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Подадената декларация от един от съсобствениците
ползва останалите съсобственици.
(9) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Когато липсват данни за годината на производство на
пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.
(10) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Когато няма налична информация в общината за
платения данък по чл. 44, 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.
(11) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Когато в свидетелството за регистрация на
превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава
от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на
състава от превозни средства, определена от производителя.
(12) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ При установяване на допълнителни обстоятелства,
които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от
служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.

Стар текст:
Чл. 41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността
на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както
следва:
1. до 37 kW включително – 0,41 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,48 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,32 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW – 1,48 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите,
определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке – 10 лв.
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 20 лв.
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2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 40 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 60 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 85 лв.
6. над 750 куб. см – 110 лв.
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 8 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 200 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер
20 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата
максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на
влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на
седловия
влекач/влекача
за ремарке

А) с две оси

Б) с три и повече
оси

Допустима максимална
маса на състава от
превозни средства,
посочена в
свидетелството за
регистрация на влекача
(в тона):

Данък (в лева)

равна или
повече от

по-малка
от

задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното

-

18

8 лв.

28 лв.

18
20
22
25
26
28
29
31
33
38

20
22
25
26
28
29
31
33
38
-

28 лв.
64 лв.
190 лв.
342 лв.
342 лв.
331 лв.
399 лв.
655 лв.
909 лв.
1 007 лв.

64 лв.
147 лв.
342 лв.
600 лв.
600 лв.
399 лв.
655 лв.
909 лв.
1 381 лв.
1 369 лв.

36

38

640 лв.

888 лв.

38
40

40
-

888 лв.
1 228 лв.

1 228 лв.
1 817 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
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(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други),
автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и
други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер 200 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 15 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 21 лв.
3. над 37 kW – 30 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 50 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 100 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в
зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както
следва:
Допустима
максимална маса
Брой оси на
моторното превозно
средство

А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

равна или
повече от

помалка
от

12
13
14
15
15
17
19
21
23
23
25
27
29

13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
-

Данък (в лв.)
задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
30 лв.
61 лв.
168 лв.
237 лв.
61 лв.
106 лв.
217 лв.
282 лв.
434 лв.
282 лв.
286 лв.
446 лв.
708 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
61 лв.
168 лв.
237 лв.
536 лв.
106 лв.
217 лв.
282 лв.
434 лв.
675 лв.
286 лв.
446 лв.
708 лв.
1050 лв.

Нов текст
Чл. 41. (1) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./За леки и товарни автомобили с технически
допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили
с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
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ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. / Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Имущественият компонент се определя от стойността на
данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от
годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = С kW x Кгп,
където:
С kW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с
наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:
а) до 55 kW включително - от 0,48 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - от 0,65 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - от 1,32лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - от 1,48 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW - от 2,10 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на
Коефициент
производство, включително годината на
производство
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1
Над 10 до 15 години включително
1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
2. /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Екологичният компонент се определя от общинския съвет в
зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните
граници:

Екологична категория
без екологична категория, с екологични
категории "Евро 1" и "Евро 2"
"Евро 3"
"Евро 4"

Коефициент

1,10
1,00
0,80
9

"Евро 5"
"Евро 6" и "ЕЕV"

0,60
0,40

(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т е в следните размери, както следва:
1. товарно ремарке - 10 лв.;
2. къмпинг ремарке - от 15 лв.
(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер на 15
лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:
1. до 125 куб. см включително - 20 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително – 40 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително – 60 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително - 85 лв.;
6. над 750 куб. см - 110 лв.
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 8 лв.
(5) Данъкът за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:
1. до 22 места, включително мястото на водача – 100 лв.;
2. над 22 места, включително мястото на водача - 200 лв.
(6) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Данъкът за товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3,5т., но не повече от 12 т, е в размер от 20 лв. за всеки започнати 750 кг
товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална
маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача,
посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:
Допустима максимална
маса на състава от
Брой оси на
превозни средства,
седловия
посочена в
влекач/влекача
свидетелството за
за ремарке
регистрация на влекача
(в тона):

Данък (в лева)
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А) с две оси

Б) с три и
повече оси

равна или
повече от

по-малка
от

задвижваща
ос/оси с
пневматично или
с окачване,
прието за
еквивалентно на
пневматичното

-

18

8 лв.

28 лв.

18
20
22
25
26
28
29
31
33
38

20
22
25
26
28
29
31
33
38
-

28 лв.
64 лв.
190 лв.
342 лв.
342 лв.
331 лв.
399 лв.
655 лв.
909 лв.
1 007 лв.

64 лв.
147 лв.
342 лв.
600 лв.
600 лв.
399 лв.
655 лв.
909 лв.
1 381 лв.
1 369 лв.

36

38

640 лв.

888 лв.

38
40

40
-

888 лв.
1 228 лв.

1 228 лв.
1 817 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата
ос/оси
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(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други),
автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и
други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер 200 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 15 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 21 лв.
3. над 37 kW – 30 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 50 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни е в размер 100 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в
зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както
следва:
Допустима
максимална маса
Брой оси на
моторното превозно
средство
равна или
повече от
А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

12
13
14
15
15
17
19
21
23
23
25
27
29

помалка
от
13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
-

Данък (в лв.)
задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
30 лв.
61 лв.
168 лв.
237 лв.
61 лв.
106 лв.
217 лв.
282 лв.
434 лв.
282 лв.
286 лв.
446 лв.
708 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
61 лв.
168 лв.
237 лв.
536 лв.
106 лв.
217 лв.
282 лв.
434 лв.
675 лв.
286 лв.
446 лв.
708 лв.
1050 лв.

(14) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за
екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е
без екологична категория.
Стар текст:
Чл. 45. (1) /Реш. № 220/19.12.2013г./ За превозните средства с мощност на двигателя
до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи
на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по
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чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 35% на сто по решение на
общинския съвет.
(2) /Реш. № 220/19.12.2013г./ За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW
включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се
заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто
намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.
(3) /Реш. № 220/19.12.2013г./ За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4",
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV"
- с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.
(4) /Реш. № 220/19.12.2013г./ За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по
редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони,
които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,
определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.
(5) /Реш. № 220/19.12.2013г./ Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и
"ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Нов текст:
Чл.45 (1) (Отменена в сила от 01.01.2019 г.)
(2) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74
kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20
на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60
на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.
(3) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ За автобусите, товарните автомобили, с технически
допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а
за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по
чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.
(4) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по
редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони,
които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,
определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.
категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без
екологична категория.
(5) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за
екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е
без екологична категория.
Стар текст:
Чл. 46. (1) /Реш. № 260 от 27.01.2011 г./ Данъкът върху превозните средства се плаща
на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за
която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка
от 5 на сто.,
(2) /Реш. № 260 от 27.01.2011 г./ За превозните средства, придобити или регистрирани за
движе ние през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването
им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за
всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на

13

регистрацията им за движение.
Нов текст:
Чл. 46. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година,
данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на
регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края
на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за
движение.
(3) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Заплащането на данъка е условие за редовност при
периодичния технически преглед на превозното средство. 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, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.
(4) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ За придобитите превозни средства в неизправност данъкът
се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.
(5) /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ 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.
Стар текст:
Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес,
съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в
случаите по чл. 54, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която
е регистрирано превозното средство.
Нов текст:
Чл. 47. /Изм. в сила от 01.01.2019 г./ Данъкът се внася в приход на бюджета на
общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54,
ал. 5 - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

Преходни и заключителни разпоредби
Нов текст:
§ 12./Нов параграф в сила от 01.01.2019 г./ За 2019 г. общинският съвет определя размерите
на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019г. Когато не са определени нови
размери в посочения срок, за 2019 г. Данъкът се определя съгласно минималните размери на
данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл.55, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси.

14

С уважение,
Косьо Косев
Кмет на Община Николаево

Съгласувано с юрист: ……………
/М.Шопова/

Изготвил:
Диана Петкова
Директор на Дирекция „ФСДМП” – инспектор МД
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