
 
 

 
 

                                                     

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

 

До  

Виолета  Младенова 

Председател на Общински 

Съвет – Брезник 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А    З  А  П  И  С  К  А 

 

От 

Васил Михайлов Узунов 

Кмет на Община Брезник 

 

Относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МЛАДЕНОВА, 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 Необходимостта от промени в Наредбата за опредeляне на местните данъци, съгласно 

ЗМДТ  се обуславя от следното :  

 

  1. Мотиви, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт: 

Изменение и допълнение в Закона за местните данъци и такси, публикувани в ДВ. 

бр.98/27.11.2018 г.  

 

  2. Цели, които се поставят: 

Актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци и  привеждането й в 

съответствие със Закона за местните данъци.  

 

  3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новите промени: 

Не са необходими допълнителни средства , свързани с предлаганите промени. 

 

  4. Очаквани резултати от прилагането на новите промени : 

Увеличаване постъпленията от данък недвижими имоти с около 1000 лв. и данък моторни 

превозни средства приблизително с 20000 лв. и съответствие между Закона за местните 

данъци и такси и Наредбата за определяне размера на местните данъци. 

 

  5.Съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци в 

община Брезник е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно 

самоуправление. 



 
 

 
 

Във връзка с гореизложеното Общинската администрация  

 

ПРЕДЛАГА: 

 На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и  в съответствие разпоредбите на чл. 

26 от ЗНА да се вземе следното решение: 

 

1. Утвърждава проект за изменение на Наредбата за местни данъци, който да се обяви 

за обществено обсъждане в 30 дневен срок от публикуването му, както следва: 

 

В раздел I  

Данък върху недвижимите имоти 

 

§1.  В чл. 7, ал.(1)  думите „сгради и  поземлени имоти” се заменят с „поземлени имоти, 

сгради и самостоятелни обекти в сгради”. 

§2. В чл.9 след думите „вещно право” се добавя „на ползване”. 

§3. Създава нов чл.12 а. със следното съдържание: Ал.(1) За новопостроените  сгради и 

постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство 

на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 

местонахождение на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък 

върху недвижимите имоти. 

Ал.(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените 

сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на тери- 

торията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на 

самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на 

строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на 

финансите. 

Ал.(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и 

ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети 

от тази глава.“; 

Ал.(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на 

ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение при определяне на данъка.                                                                                                                                                                                                                                     

Ал.(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или 

на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство , което има 

значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и 

в срока на ал.1. 

Ал.(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл. 

32 от ЗМДТ. В случай, че не е подадена декларация по ал.1 от наследниците или заветниците, 

след изтичане на срока по чл. 32 от ЗМДТ, служителят по чл.5, ал.1 образува партида за 

наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 

населението.  

Ал.(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател , ползва останалите 

съсобственици или ползватели. 

Ал.(8) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, 

следващ месеца , през който са завършени. 

§4. Изменя чл. 15 като текста в него става ал.1 и създава нова ал.2 със следното съдържание: 



 
 

 
 

„За жилищни имоти, включени в Списъка на курортите  в РБългария, приет с Решене № 

153/24.02.2012 г. на Министерския съвет, 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 данък недвижими имоти е в размер на 4,5 на 

хиляда.“ 

§5. В чл. 19 създава нова ал.3 със следното съдържание „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.12 се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода , в 

който едновременно са декларирани като основни жилища.“ 

В раздел II 

Данък върху наследствата  

 

§ 6. Изменя чл.30 като текста в него става ал.1 и създава нова ал.2 със следното съдържание: 

„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.“ 

 

В раздел III 

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин 

 

§ 7. В чл. 37 ал.(2)  последното изречение от текста се заличава. 

 

В раздел V 

Патентен данък  

 

§ 8. В текстовете на чл. 51 и чл. 52 навсякъде думите „раздел V“ се заменят с думите „раздел 

VI“. 

§9. В Приложение № 2 към чл. 56 от Наредбата за местни данъци т. 21 – се отменя. 

 

 

В  Раздел IV 

Данък върху превозните средства 

 

§10. В чл. 40, ал.(1) текста се изменя така:  

Ал.(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на 

данни от регистъра на пътните превозни средства, подържан от МВР, и се съобщава на данъчно 

задълженото лице. Създават се нови алинеи (2), (3) и (4) със следното съдържание: 

Ал.(2) Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините 

Ал.(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; 

 З. собствениците на пътно превозно средство нямат постоянен адрес, съответно седалище на 

територията на страната; 

 4.са налице основания за освобождаване от данък; 

Ал.(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал.1, декларират пред 

общината по постоянен адрес, съответно седалище притежаваните от тях превозни средства в 

двумесечен срок от придобиването им. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в 



 
 

 
 

страната, двумесечният срок започва да тече от датата за регистрацията им за движение. При 

придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. 

 

§11.  В чл.41,ал. (1) текста 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 × 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 × 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 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: 

 

Брой на годините от годината на производство,  

включително годината на производство                                           Коефициент 

                                                                                                                

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. екологичният компонент се определя  в следните граници: 

 

Екологична категория                                                                         Коефициент 

без екологична категория, с еколо- 

гични 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  

 

Ал.(2) думите „ леки автомобили „ се заменят с” леки и товарни автомобили с техническа допустима 

маса не повече от 3,5 т.” 



 
 

 
 

Ал.(6) текста се заменя с: Данъкът на товарен автомобил с технически допустима маса над 3,5 т., но не 

повече от 12 т. е в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост. 

§12. чл. 45, ал. (1) се отменя. 

В ал.(2) текста се изменя така: За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW 

включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъка се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4” – 60 на сто 

намаление от определения по чл. 55, ал.3 данък. 

В ал.(3) текста 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. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“.  

В ал.(4) текста се изменя така: „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.“ 

 

§13. В чл.47 думите „чл.54, ал.2“ се заменят с думите „чл. 54, ал.5“.  

 

§14. В Преходните и заключителни разпоредби се добавя § 8. Общинският съвет определя размерите 

на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. 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 ЗМДТ. 

 

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения 

проекта за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде внесен за 

утвърждаване. 

 

 

 

 

С уважение, 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община  Брезник 

 ОМ/Ат.В 


