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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 8 / 24.01.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 24.01.2019 г. 

 

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, при 

спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, 

ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 
 

Изменя и допълва Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена както следва: 

1. Текстът на чл. 7, ал. 1 придобива следната редакция: 

(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. 

2. Текстът на чл. 9 придобива следната редакция: 

Чл. 9. 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. 

3. Текстът на чл. 10, ал. 2 придобива следната редакция: 

(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. 

 



1. В чл. 11, ал. 3 се отменя.  

2. В чл. 11, ал. 4 се отменя. 

3. В чл. 16, ал. 2 се отменя. 

4. Текстът на чл. 20, ал. 1 придобива следната редакция: 

(1) Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна 

декларация по чл. 14, ал. 1 и 6 от ЗМДТ и/или предоставяне на необходимите 

данни и информация на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно чл. 14, ал. 

2, 4, 5 и чл. 15, ал. 4 и 6 от ЗМДТ. 

5. В чл. 20, ал. 2 се отменя. 

6. Текстът на чл. 37, ал. 2 придобива следната редакция: 

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 

вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите 

по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ 

правото на собственост, който подлежи на вписване. 

7. В чл. 37, ал. 4 се отменя. 

8. В чл. 40, ал. 2 т. 5 се отменя.  

9. Текстът на чл. 41, ал. 1 придобива следната редакция: 

(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; 

 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 и 

е в следните размери: 

 а) до 55 kW включително –  0,40 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 –  1,20 лв. за 1 kW; 

 г) над 110 kW до 150 kW включително –1,40 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 брой на годините от годината на производство на 

автомобила в следните размери: 

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. Размерът на коефициента на екологичния компонент, според екологичната 

категория на автомобила е: 

Без екологина 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 

10. Текстът на чл. 41, ал. 2 се изменя, като думите „леки автомобили“ се заменят с 

„леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т“. 

11. Текстът в чл. 41, ал. 6 се изменя, като изразът „до 12 т технически допустима 

максимална маса“ се заменя с израза „с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, но не повече от 12 т“, а текстът „започнат тон товароносимост“ 

се заменя с текста “започнати 750 кг товароносимост“. 

12. В чл. 43, ал. 1 се отменя. 

13. Текстът на чл. 43, ал. 2 придобива следната редакция: 

(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, по-високи от "Евро 4" 

– с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък. 

14. Текстът на чл. 43, ал. 3 придобива следната редакция: 

(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 от ЗМДТ данък. 

15. Текстът на чл. 43, ал. 5 придобива следната редакция: 

(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е 

без екологична категория. 

 

 

 



 

16. Текстът на чл. 45 придобива следната редакция: 

Чл. 45. 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 ЗМДТ – в 

приход на общината по регистрация на превозното средство. 

17. В приложение №1 към чл. 53 т. 21 – „Отдаване на видеокасети или записи на 

електронен носител под наем данъкът се определя в размер на 500 лв.“ се 

отменя. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


