Проект!
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА
НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

§1. Изменя и допълва в Раздел І „Данък върху недвижимите имоти“ от Наредбата за
определяне размера на местните данъци на община Първомай, чл.7, ал.1, чл.9, ал.1, чл.11,
ал.1, чл.12, ал.1, чл.19 и чл. 21 по следния начин:
1. Чл.7, ал.1. се изменя и придобива следния вид:
“Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на
територията на Община Първомай сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и
поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и
селищните образувания, 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. В Чл.9, ал. 1 и ал.2 след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.
3. В Чл.11 се правят следните изменения:
а) В ал. 1 се правят следните изменения – думите „или за придобитите по друг начин
имоти” се заменят със „сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията”, а думите „съответно
носителят на ограниченото вещно право уведомява за това писмено в 2-месечен срок
Общината, като подава данъчна декларация по чл.14, ал.1 от ЗМДТ за облагане на
годишен данък върху недвижимите имоти“ се заменят с „уведомява за това писмено в 2месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна
декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.“
б) се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„(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
територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените
сгради и/или на самостоятелни обекти в тях, се предоставят на служителите по чл. 4,

ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на
сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.“
в) се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин.”
г) досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(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 за определяне на данъка.”
д) досегашната ал. 3 става ал.5 и в нея думите „При промяна на някое” се заменят с
„(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда
или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго”
е) досегашната ал.4 става ал. 6 и в нея се създава второ изречение:
”(6) В случай, че не е подадена данъчна декларация по ал.1 от наследниците или
заветниците, след изтичането на 6-месечния срок, служителят по чл.4, ал.1 от ЗМДТ,
образува партида за наследствения недвижим имот въз основа на данните, налични в
общината и в регистъра на населението.”
ж) досегашната ал.5 става ал.7 със следното съдържание:
„(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва
останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал. 2 от един
възложител ползват останалите възложители.“
з) се създава нова ал. 8 със следното съдържание:
„(8)
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обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от
общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в
качеството и на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от
общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите
характеристики на имота.“
4. В чл.12, ал.1. думите „или е започнало използването им” се заличават.
5. В чл.19 създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
“(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,
облекченията по ал.1 и ал.2 не се прилагат и данъкът се дължи в пълен размер за всяко
от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни
жилища”

6. В чл. 21 се правят следните изменения:
6.1. Алинея 1 се изменя и придобива следния вид:
„Чл.21.(1) 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.“
6.2. Алинея 2 се изменя и добива следния вид:
„Чл.21.(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на
сто.“
§2. Изменя и допълва в Раздел IIІ „Данък при придобиване на имущества по дарение и
възмезден начин“ от Наредбата за определяне размера на местните данъци на община
Първомай, чл. 32, ал.4, чл.34, ал. 3, чл. 36 и чл. 37 по следния начин:
1. В чл. 32, ал.4 се прави следната промяна: След думите „моторни превозни средства“
се добавят: „придобити след първоначалната им регистрация за движение в
страната“, а думите „които не са регистрирани за движение в страната“ се
заличават.
2. В чл.34 се правят следните допълнения:
2.1. Алинея 3 се допълва и придобива следния вид:
„ Чл.34.(3) Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и
такси, за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и
характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1 от Закона за
местните данъци и такси, както и въз основа на данните за облагаемия имот
предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ.
3. В чл. 37 се правят следните изменения:
3.1. Алинея 2 се изменя и придобива следния вид:
„(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 Закона за местните такси и данъци - към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“
3.2. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:
„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2
лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването му.“
3.3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава:

1. Когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на
акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на
инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
2. За имущества, придобити по дарение между роднини по права линия и между
съпрузи;
3. В случаите по чл. 48, ал.1 т. 5, 6 8 и 9 от Закона за метните данъци и такси;
4. за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.“
§3. Изменя в Раздел ІV „Данък върху превозните средства“ от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на община Първомай, чл. 40, ал.1, чл.41, ал. 1, ал.2, ал.4, ал.6,
ал.8, ал.9, ал.12 и чл.45, както следва:
1. В Чл. 40, ал.1, след думите „Собствениците на превозни средства декларират“ се
добавят думите „с изключение на случаите“, а в края на изречението след думите „в срока
по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси“ се добавя: „като в случай че същата
не е подадена в посочения срок, служител на общинска администрация, образува
служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината
и в регистъра на населението.“
2. Чл.41, ал.1 се изменя и придобива следния вид:
„(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,
като 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. Стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен
както следва:
- до 55 kW включително - 0,34 лв. за 1 kW;
- от 56 kW до 74 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW;
- от 75 kW до 110 kW включително - 1,10 лв. за 1 kW;

- от 111 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW;
- от 151 kW до 245 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW;
- над 245 kW - 2,10 лв. за 1 kW.
В зависимост от годината на производство, данъкът се умножава със следните
коефициенти, определени с чл.55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, а
именно:
- 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 зависимост от екологичната категория на
автомобила и е както следва:
Екологична категория и Коефициент:
- без екологична категория: „Евро 1“ и „Евро 2“ - 1,10
- с екологични категории
- Евро 3 - 1,00
- Евро 4 - 0,80
- Евро 5 - 0,60
- Евро 6 и ЕЕV- 0,40“
2.1. В Чл.41, ал.2 след думата „леки“ се добавя израза „и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.“.
2.2. В Чл. 41, ал.4 думата „триколка“ се заменя с израза „триколесно превозно
средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“.
2.3. Чл. 41, ал.6 се изменя напълно и придобива следния вид:
„Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т,
но не повече от 12 т. е в размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“
2.4. В чл.41, ал.8 изразът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари“ се заличава.
2.5. В чл.41, ал.9 изразът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличава.
2.6. В чл.41, ал.12 след израза „моторни шейни" се добавя "и четириколесни
превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
3. В Чл. 45 - алинея 1 се отменя напълно.
2.1. Чл. 45, ал. 2 се преобразува в ал. 1 и придобива следния вид:

„(1) 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 от настоящата Наредба, данък.“
2.2. Чл. 45, ал. 3 се преобразува в ал. 2 и придобива следния вид:
„(2) 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 от настоящата Наредба, данък.“
2.3. Чл. 45, ал. 4 се преобразува в ал. 3 и придобива следния вид:
„(3) 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.”
3.

Чл. 46, ал.1 се изменя и придобива следния вид:

„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща 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 5 на сто.“
§4. Изменя в Раздел V „Патентен данък“ от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на община Първомай, чл.51, ал. 1, т.4, както следва:
1. Чл. 51, ал. 1, т.4 се изменя и придобива следния вид:
„Чл.51. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък,
могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла
на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10
на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за
съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията
по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците,
издадено от съответната регионална занаятчийска камара.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Първомай, е приета с Решение № …….. по Протокол №
….. от ………… г. на Общински съвет – Първомай и влиза в сила от датата на приемането ѝ.
Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Първомай.

