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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. П А В Е Л Б А Н Я
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТАНИМИР РАДЕВСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА

НА МЕСНИТЕ ДАНЪЦИ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и измененията
на Закона за местните данъци и такси, публикувани в ДВ бр. 98 от 2018 година
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Настоящите предложения за изменения и допълнения в Наредбата за определянето размера
на месните данъци са свързани с публикуваните в брой 98 от 27.11.2018 година на ДВ
изменения в Закона за местните данъци и такси. Измененията в ЗМДТ влизат в сила от
01.01.2019 година, което налага до 31.01.2019 година да се измени Наредбата
1. в частта: Глава втора, Местни данъци, Раздел І, Данък върху

недвижимите имоти, съгласно приложение 1.1.
Основно изменението касае имотите в гр. Павел баня, защото с ПМС № 549 от 1950
година гр. Павел баня е обявен за балнеологичен курорт от национално значение и е включен
в списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с
Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г..
2. в частта: Глава втора, Местни данъци, Раздел ІV, Данък върху

превозните средства, съгласно приложение 1.2.
Съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове проектът на
изменение и допълнение на наредбата ще бъде публикуван на официалната страница на
община Павел баня на 14.12.2018 година.
Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Павел баня да разгледа след
14.01.2019 година направеното от мен предложение за изменение и допълнение на в
НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ и да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет
Павел баня приема изменения и допълнения в НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАВЕЛ БАНЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, съгласно
Приложение 1.1 и Приложение 1.2, явяващи се неразделна част от настоящото решение.

СТАНИМИР РАДЕВСКИ
Кмет на община Павел баня
Изготвил: ...................... /Ц. Христова/

Съгласувал: ……………………./адв. Горунска/

В КОМИСИИ НА ОбС ДОКЛАДВА: Цанка Христова – СЕКРЕТАР
НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС ДОКЛАДВА: СТАНИМИР РАДЕВСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Проект !
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
Приложение №1.1
№ Стар текст

1.

2.

Чл.7. /изм.и доп. с Решение
№76/23.11.2015 г./ (1) С данък върху
недвижимите
имоти
се
облагат
разположените на територията на страната
сгради и поземлени имоти в строителните
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.
Чл.9. Когато върху облагаем
недвижим имот правото на собственост
или ограниченото вещно право е
притежание на няколко лица, те дължат
данък съответно на частите си.

Предложения за изменение и допълнение.
Чл.7. /изм.и доп. с Решение №76/23.11.2015 г.;
решение № …../…….2018 г./ (1) С данък върху
недвижимите имоти се облагат разположените на
територията на страната поземлени имоти, сгради
и самостоятелни обекти в сгради в строителните
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.

Чл.9 /изм. и доп. с Решение № …../…….2018 г./
(1) Когато върху облагаем недвижим имот правото
на собственост или ограниченото вещно право на
ползване е притежание на няколко лица, те дължат
данък съответно на частите си.
(2) Всеки от съсобствениците на имота,
съответно от съпритежателите на ограниченото
вещно право на ползване, може да плати данъка
за целия имот за сметка на останалите.
Чл.15. Размерът на данъка върху Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите
недвижимите имоти се определя в размер на имоти се определя в размер на:
1 на хиляда върху данъчната оценка на 1. за недвижимите имоти, с изключение на
недвижимите имоти по т. 2, в размер 1 /едно/на
недвижимия имот.
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия
имот;
2. за жилищни имоти, разположени на
територията на гр. Павел баня, които за
съответната година не са основно жилище на
данъчно задълженото лице, не са отдадени под
наем и не са регистрирани като места за
настаняване по смисъла на Закона за туризма, в
размер на 5 /пет/ на хиляда върху данъчната
оценка на недвижимия имот - за имотите,
разположени в балнеолечебни, климатични
планински и климатични морски курорти от
национално значение, включени в Списъка на
курортите в Република България и определяне
на техните граници, приет с Решение на
Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012
г.
3. В случай че е установено деклариране на
повече от едно основно жилище, облекченията
по т. 1 за имоти в град Павел баня не се
прилагат и данъкът, определен по чл. 15 т. 2 се
дължи в пълен размер за всяко от жилищата и

за периода, в който едновременно са
декларирани като основни жилища

Проект !
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
Приложение №1.2
№ 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.
1. до 37 kW включително – 0,34 лв. за
1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително –
0,40 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително –
0,60 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително –
1,10 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW – 1,23 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.

Предложения за изменение и допълнение.

Чл.41. (1) 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;
1. ИмК е имуществен компонент,
който
се
определя
както
следва:
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 = СkW x Кгп,
където:
СkW 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 в следните стойности:
а) до 55 kW включително - 0,34 лв. за
1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително
- 1,10 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително
- 1,23 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW
включително - 1,60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW - 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. ЕК е екологичен компонент, който се
определя както следва:
Екологична категория

2.

Коефициент

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

1,10

"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40

Чл.44. Освобождават се от данък
Чл.44. (1) Освобождават се от данък
превозните средства по чл.58 от Закона за
превозните средства:
местните данъци и такси.
1. държавните и общинските органи и
организации на бюджетна издръжка, които са
със специален режим на движение, линейки и
пожарни на други лица, както и на Държавна
агенция "Технически операции" за изпълнение
на дейностите, определени със закон;
2.дипломатическите представителства
и консулства при условията на взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато
се използват за целите на организацията;
4. лекият автомобил - собственост на
лице с намалена работоспособност, с обем на
двигателя до 2000 куб.см и с мощност до
117,64 kW.
(2) Освобождават се от данък
електрическите автомобили, мотоциклети и
мотопеди, както и електрическите превозни
средства категории L5е, L6е и L7е, определени
в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) При прехвърляне на собствеността
на превозното средство новият собственик не
заплаща данъка, ако предишният собственик
го е платил за времето до края на календарната
година.

(4) За превозните средства, на които е
прекратена регистрацията, данък не се дължи
от месеца, следващ месеца на прекратяване на
регистрацията за движение. В случаите на
обявено за издирване превозно средство
регистрацията се прекратява след подадено
писмено заявление от собственика в
съответното звено "Пътна полиция" по
месторегистрация на превозното средство. За
излезлите от употреба моторни превозни
средства, за които в нормативен акт е
предвидено задължение за предаване за
разкомплектоване, данък не се дължи след
прекратяване на регистрацията им за движение
и представяне на удостоверение за предаване
за разкомплектоване.
(5) Алинея 4 не се прилага и данъкът
се дължи за превозни средства, чиято
регистрация е служебно прекратена по реда на
чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по
пътищата, и за превозните средства със
служебно прекратена регистрация поради това,
че са с табели с регистрационен номер, които
не отговарят на изискванията на българските
държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO
7591.

3.

Чл.45. /изм. с Решение № 565, Протокол
№36/20.12.2013г./
(1) 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 „ЕЕV” ,
определения по чл.41 данък се заплаща с
намаление от 40 на сто
(2) 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 реда на чл.55, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ данък.
(3) 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 „EEV” с
50 на сто намаление от определения по реда на
чл. 55, ал. 5,6,7 и 13 от ЗМДТ данък.
(4) За автобуси и извършващи обществен превоз
на пътници по редовни автобусни линии в
градовете и в слабонаселените планински и

Чл. 45 (1) 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.
41, ал. 3 данък.
(2)
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. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.
(3)
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

гранични райони, които се субсидират общините
данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,
определен по реда на чл.55, ал.5 от ЗМДТ, при
условие, че не се използват за други цели;
(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”,
„Евро 5”, „Евро 6” и „EEV” се удостоверяват чрез
представяне на документ, от които е видно
съответствието на превозното средство с
определената от производителя екологична
категория.

размера, определен по реда на чл. 41, ал. 5, при
условие че не се използват за други цели.
(4) 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.

