
Приложение № 1 

 

  

 

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 юни 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 юни  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 до 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. 

 

 

 


