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БУЛСТАТ 000931415

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЪРБИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Мердин Мустафа Байрям – Кмет на Община Върбица
ОТНОСНО: Промени в „Наредба за определяне размера на местните данъци на
Община Върбица”, приета с Решение № 4-1 от Протокол 1/27.01.2011 г. на заседание на
Общински съвет гр. Върбица .
МОТИВИ: С обнародването на изменения и допълнения в Закона за местни данъци и
такси в Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018 г. настъпиха промени в
нормативната уредба, касаещи „Наредбата за определяне размера на местните данъци на
Община Върбица”. С цел превеждане на актуалните разпоредби на закона е изготвена
настоящото предложение за изменение и допълнените на наредбата.
Уважаеми Г-н Председател на ОбС Върбица,
Уважаеми дами и господа Общински съветници,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с публикувани изменения и допълнения в ЗДМТ /Държавен
вестник бр. 98 от 27 ноември 2018 г./ Ви предлагам следното:
ПРОЕКТО РЕШ ЕНИЕ:
Общински съвет – Върбица приема Наредба за изменение и допълнение на „Наредбата за
определяне размера на местните данъци на Община Върбица” със следния текст:
§ 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 думата „вещно право“ се добавя „на ползване“.
§ 3. В чл. 25 се създава ал. 3: „(3) 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 от закона, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който
едновременно са декларирани като основни жилища.“
§ 4. В чл. 37 ал. 2 думите „след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за
местните данъци и такси.”се заличават.
§ 5. В чл. 41:
а) алинея 1 се изменя така: „(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 × 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, определен както
следва:
1. до 55 kW включително – 0,77 лв. за 1 kW;
2. над 55 kW до 74 kW включително – 1,04 лв. за 1 kW;
3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,14 лв. за 1 kW;
4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,30 лв. за 1 kW;
5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,60. за 1 kW;
6. над 245 kW – 2,10 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
Над 20 години
Над 15 до 20 години включително
Над 10 до 15 години включително
Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

Коефициент
1.10
1.00
1.30
1.50
2.30

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на
автомобила в следните размери:
Екологична категория
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 “
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“;
в) алинея 6 се изменя така: „(6) Данъка за товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 13,50 лв. за всеки
започнати 750 кг товароносимост.“;
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г) създава се ал. 14: „(14) 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.“
§ 6. В чл. 45:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така: „(2) 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, повисоки от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.“;
в) алинея 3 се изменя така: „(3) 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.“;
г) алинея 5 се изменя така: „(5) 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.“
§ 7. Член 47 се изменя така: „Чл. 47. 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.“
§ 8. В Приложение № 1 към чл. 55 „Видове патентни дейности и годишни размери на
данъка” т. 21 се отменя.

Изготвил: /П/
/А. Ахмед/
Съгласувал: /П/
/Б. Геронтиев – юрист/

Кмет на Община Върбица: /П/
/М. Байрям/
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