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         ПРОЕКТ! 

ЧРЕЗ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС 

ДО 

47-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

КАЛОЯНОВО 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

От Георги Любенов Георгиев 

 Кмет на Община Калояново 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне 

размера на местните данъци в Община Калояново ,приета с Решение № 32,Протокол № 

6/28.02.2008 г./изменена с Решение № 42, Протокол № 7/27.03.2008 г. , Решение № 135, 

Протокол № 17/29.01.2009 г. и Решение № 231,Протокол № 28/28.01.2010 г.,Решение № 

324/, Протокол № 41/ 27.01.2011 г., Решение № 235,Протокол № 29/19.12.2013 г.,с 

Решение № 179,Протокол 24/25.05.2017 г.) 

  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ, 

 

 В Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. е обнародван Закона за изменение и 

допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, в който е предвидено 

изменение и допълнение в Закона за местните данъци и такси. С § 39 и § 40 на приетия 

Закон се уреждат условията и реда, по които ще се определя размера на данъка, като 

промяната засяга определението на: Данъка върху недвижимите имоти, данъка върху 

наследствата, данъка при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин и 

данъка върху превозните средства. 

 Данъкът постъпва в приход на общината, поради което законодателят е възложил 

на общинските съвети, в срок до 31 януари 2019 г. да определи размерът му. Предлагаме 

при определянето на размера на данъка за превозните средства да бъдат заложени 

минималните ставки и коригиращи коефициенти, определени в ЗМДТ. 

От изнесеното до тук, Ви предлагам да обсъдите и дадете съгласие за приемане 

следното: 

ПРОЕКТО РЕШЕНИЕ: 
 

 На основание  § 39 и § 40 от ЗИД на ЗКПО, чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, от ЗМСМА и 

чл.8 и чл.11, ал.3  и чл.28 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.3 и чл.79 от 

Административно процесуален кодекс и във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ,Общински 

съвет Калояново 

 

http://www.kaloianovo.org/


РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне 

размера на местните данъци в община Калояново, съгласно Приложение № 1. 

 

2.Настоящото изменение на  Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Калояново, изпълнението на това решение. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /п/ 

Георги Георгиев 

Кмет на Община Калояново/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ!  

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на 

местните данъци в Община Калояново ,приета с Решение № 32,Протокол № 

6/28.02.2008 г./изменена с Решение № 42, Протокол № 7/27.03.2008 г. , Решение № 135, 

Протокол № 17/29.01.2009 г. и Решение № 231,Протокол № 28/28.01.2010 г.,Решение 

№ 324/, Протокол № 41/ 27.01.2011 г., Решение № 235,Протокол № 29/19.12.2013 г.,с 

Решение № 179,Протокол 24/25.05.2017 г.) 

 

 

В Раздел І „Данък върху недвижими имоти“ се изменя така: 

 

§1. В чл.7, ал.1. Думите “сгради и поземлени имоти“ се заменят с “поземлени 

имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“. Текста придобива следния вид: “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 образования, както и поземлените имоти извън тях, които 

според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, ал.1 от Закона за 

устройство на територията“. 

§2. В чл.9 след думите “вещно право“ се добавя думите “на ползване“. Текста 

придобива следния вид: “Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост 

или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат 

данък съответно за частите си.“ 

§3. В чл.11, ал.1 думите “от 01 март“ се заличават. Текста придобива следния вид: 

“Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 

30 април и до 31 октомври на годината за която е дължим.“ 

§4. В чл.11, ал.2 думите “от 01 март“ се заличават. Текста придобива следния вид: 

“На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.“ 

 

В Раздел ІV“Данък върху превозните средства“ се изменя така: 

 

§5. Чл. 40 се отменя. Създава нов чл. 40а.(1) 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) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите.  

(3) 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; 

(4) 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 от Закона за местните данъци и такси. 

 (5) 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) 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) 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) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите 

съсобственици. 

 (9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, 

за такава се приема годината на първата му регистрация. 

 (10) 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) 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) 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. 

§6. Чл. 41 (1) се изменя така: 

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; 

 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. 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 с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

 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: 

а) над 20 години – 1,10 

б) над 15 до 20 години – 1,00 

в) над 10 до 15 години – 1,30 

г) над 5 до 10 години – 1,50 

д) до 5 години – 2,30 

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от 

екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

а) без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" – 1,10 

б) "Евро 3" – 1,00 



в) "Евро 4" – 0,80 

г) "Евро 5" – 0,60 

д) "Евро 6" и "ЕЕV" – 0,40 

 

§7. В чл.41, ал.2 думите “леки автомобили“ се заменят с “ За леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“ Текста 

придобива следния вид: “Данъкът за ремаркета за леки и товарни автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в следните размери: 

1. Товарно ремарке – 5,00 лв. 

2. Къмпинг ремарке – 10,00 лв.“ 

§8. В чл.41, ал.6 думите “започнат тон“ се заменят с “започнати 750 кг“. Текста 

придобива следния вид: “Данъкът за товарни автомобили до 12 т технически допустима 

максимална маса е в размер на 10,00 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“ 

§9. Създава се чл.41, ал.14 “Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се 

приема, че превозното средство е без екологична категория.“  

§10. Чл.45, ал.1 се отменя. 

§11. Чл.45, ал.2 се изменя така: “ 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.“ 

§12. Чл.45, ал.3 се изменя така: “ 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.“ 

§13. Чл.45, ал.5 се изменя така: “ Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси няма данни за екологичната категория на моторното превозно 

средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“ 

§14. В чл.46, ал.1 думите “от 1 март“ в изречение първо и второ се заличават. Текста 

придобива следния вид: “ Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 

30 април и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април 

за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.“ 

§15. Чл. 47 се изменя така: “ Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по 

постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от 

Закона за местните данъци и такси – в приход на общината по регистрация на превозното 

средство.“ 

 

В Преходни и заключителни разпоредби: 

 

§1. За 2019 година общинския съвет определя размерите на данъка върху превозните 

средства да 31. 01. 2019 г. Когато не са определени нови размери в посочения срок за 2019 

г., данъка се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите 

коефициенти, определени в чл. 55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

§2. Измененията влизат в сила от 01. 01. 2019 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

Институция: Община Калояново            

 

Нормативен акт: Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето на 

местните данъци на територията на община 

Калояново 

                                                                                        

Дата: 10.01.2019 г. 

 

Контакт за въпроси: Георги Георгиев    Телефон: 03123/22-21,24-60 

Кмет на община Калояново  

 

 І. Дефиниране на проблема:  

   

 Причините, които оправдават приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Калояново, е че 

ще се гарантира в пълнота и в цялост действието на Наредбата и ще бъдат поправени 

допуснатите неточности и непълноти на сега действащата редакция, както и ще бъдат 

отчетени действащите към момента норми в българското законодателство. 

 

 Основание за предложените промени в Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето на местните данъци на територията на община Калояново е 

приетият и обнародван в Държавен вестник бр.98 от 2018 г. Закон за изменение и 

допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, в който е предвидено 

изменение и допълнение в Закона за местните данъци и такси. 

 При изготвянето на законопроекта е констатирана необходимост от промяна на 

концепцията за определяне на данъка върху недвижимите имоти в § 39 от ЗИДЗКПО и 

данъка върху превозните средства в § 40. За леките автомобили и за товарните автомобили 

с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., чрез въвеждане на 

имуществен и екологичен компонент, промяна относно облагаемата товароносимост на 

товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т. и не повече от 

12 т. 

 Съгласно разпоредбата на § 40 от ПЗР към ЗИДЗКПО /ДВ, бр.98 от 2018 г., в сила 

от 01.01.2019 г./ за 2019 г., Общинският съвет определя размерите на данъка върху 

превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери на 

данъците и коригиращите коефиценти, определени в чл.55, ал.1 от Закона за местните 

данъци и такси. 

 Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

подзаконовия нормативен акт и неговото прилагане. 

 

 ІІ. Цели:  
 Целта на приемане на настоящите промени е с цел да се синхронизира  Наредба на 

Общинския съвет с нормативен акт от по-висока степен и определяне размерите на данъка 

върху превозните средства за 2019 г. за леките и товарните автомобили с технически 

допустима максимална маса не повече от 3,5 т. в община Калояново, съгласно 

разпоредбите на  чл.55, ал.1 от ЗМДТ. 

 

 ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни:  

 Преки заинтересовани страни: 

 1. Администрация на Община Калояново;  

 2. Данъчно-задължени лица по смисъла на ЗМДТ. 



 

 Косвени заинтересовани страни:  

 Няма. 

 

 ІV. Варианти на действие:  
 При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни 

от вариант „без намеса” и предложения вариант за приемане на наредбата. По своята 

същност Наредбата осъществява пряко регулиране на обществени отношения и поради 

тази причина вариантите са само два: Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на 

Наредбата”.  

 Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

 -Не синхронизиране на действащата Наредба с нормативен акт от по-висока степен 

и съответно прилагане на § 39 и § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане. 

 Вариант за действие 2 „Приемане на Наредбата”:  

 -„Приемане на Наредба за определянето размера на местните данъци на 

територията на община Калояново. 

 

 V. Разходи:  

   

 При приемане и прилагане на измененията и допълненията в настоящата наредба не 

необходимо разходването на бюджетни средства. Създава се допълнителна финансова 

тежест за данъчно – задължените лица – идентифицирани като заинтересовани страни.  

  

 VІ. Ползи:  
 Очаква се постигане на по-голяма справедливост при определяне на данъка върху 

превозните средства и равнопоставеност между собственици на леки и товарни 

автомобили с техническа допустима максимална маса от 3,5 т. 

 

 VІІ. Потенциални рискове:. 

 

 Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 

„Приемане на Наредбата” няма и няма основание да възникнат при приемане на 

Наредбата. 

 

 VІІІ. Административната тежест: 

 С проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

размера на местните данъци на територията на община Калояново не се създават нови 

регулаторни режими, не се засягат съществуващи такива, не се създават нови регистри.  

 

 ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):  

  

 Проектът  няма ефект и не засяга микро, малки и средни предприятия. 

 

 Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:  

  Не изисква цялостна оценка на въздействието.  

 

 ХІ. Обществени консултации: 
   

 Проектът на Наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации 

за 14 дни на официалната страница на Община Калояново, раздел – „Общински съвет“ 

„Проекто решения и докладни записки“ . 

 Ще бъдат разгледани всички постъпили становища и предложения от други 

заинтересовани страни.  



 Проектът на Наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички 

заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на 

електронен адрес: и/или в деловодството на Община Калояново, с. Калояново, пл. 

„Възраждане” № 6 

 Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на официалната страница на Община Калояново. 

 

  

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО:                    / п / 

                                                                                                                           …………………   

 

 


