ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна

записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 14 за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Любимец, приета с Решение №30 от 28.02.2008 г.,
последно изменена и допълнена с Решение №123 от
30.08.2016 г., на Общински съвет-Любимец.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на
Община Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 451
на ОбС, прието с протокол № 45 от 31.01.2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл.26, ал.3 и ал.4 от
Закона за нормативните актове,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
I. Общински съвет Любимец приема изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Любимец, както следва:
§1. Допълва чл.2, като създава нова точка 9, както следва:
9. Други местни данъци, определени със закон
§ 2. Изменя и допълва текста на чл.7, ал.1, както следва:
(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.
§ 3. Изменя и допълва чл.9, като след израза „вещно право“ се добавя „на ползване“.
§ 4. Изменя и допълва чл.10,ал.2, като след израза „вещно право“ се добавя „на ползване“.
§ 5. В чл.19, се създава нова ал.3, със следното съдържание:
(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. 15, ал.1, се дължи в пълен размер за всяко от
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
§ 6. Отменя текста на чл. 20.
§ 7. Изменя съдържанието на чл.30, както следва:
Чл.30. (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно, по
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реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) 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.
§ 8. Изменя съдържанието на чл.34, като следва:
чл.34. (1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове, към момента на
прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ
правото на собственост, който подлежи на вписване.
(2) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по
определена от държавен или общински орган цена, а в случай, че тя е по-ниска от данъчната им
оценка - по последната, съгласно приложение № 2;
2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ.
(3) Данъчната оценка по приложение № 2 за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на
данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз
основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ.
§ 9. Изменя съдържанието на чл.41, ал.1, както следва:
Чл.41. (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, която се
определя от мощността на двигателя и размера на данъка, КАКТО СЛЕДВА:
а) до 55 kW включително – от 0,40 за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 за 1 kW;
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д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 за 1 kW;
е) над 245 kW – от 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

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 в зависимост от екологичната категория на автомобила е:
Екологична категория
Без екологична категория, с екологични категории
"Евро 1" и "Евро 2"

Коефициент
1,10

"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40

§ 10. Изменя съдържанието на чл.41, ал.2, както следва:
(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:
1.товарно ремарке - 5лв.
2.къмпинг ремарке -10лв.
§ 11. Изменя съдържанието на чл.41, ал.4, както следва:
(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) №
168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и
надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.),
наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло в размер, както
следва:
1. до 400 кг включително – 4 лв.
2. над 400 кг – 6 лв.
§ 12. Изменя съдържанието на чл.41, ал.6, както следва:
(6) Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не
повече от 12 т, в размер от 10 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.
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§ 13. Изменя чл.41, ал.8, като израза „специализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари “ се заличава.
§ 14. Изменя чл.41,ал.9, като израза „специализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари, с товароподемност над 40 тона“ се заличава.
§ 15. Изменя съдържанието на чл.41, ал.12, както следва:
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013, в размер 50 лв.
§ 16. В чл.41, се създава нова ал.14, със следното съдържание:
(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.
§ 17. Чл.45, ал.1, ал.2 и ал.5 се отменят.
§ 18. Изменя чл.45, ал.3 със следното съдържание:
(3) За автобусите, товарните автомобили, с техническа допустима максимална маса на 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.”
§ 19. Създава се нова ал. 6 на чл.45, със следното съдържание:
(6) 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 данък.
§ 20. Изменя чл. 46, ал. 3, както следва
(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на
превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява по реда на чл. 60, ал. 6 от ЗМДТ.
§ 21. Изменя чл. 47, както следва:
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 от ЗМДТ, в приход на общината по
регистрация на превозното средство.
§ 22. Отменя т.21 от Приложение №2 към чл. 56.
§ 23. Допълва §10 към Преходните и заключителни разпоредби със следния текст:
„Изменена и допълнена с Решение № ……, взето с Протокол № …от дата ………………….. на
Общински съвет Любимец, влизат в сила от датата на публикуване в сайта на общината, с
изключение на чл.41, чл.45, чл.46 и чл.47, които влизат в сила съгласно §40 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКПО от 01.01.2019 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/М.Станкова/
МС/МФ
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