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СЪОБЩЕНИЕ: 
Публикувано на 19.12.2018 г. 
 

Уважаеми граждани, 
Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за 

определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 
територията на община Генерал Тошево, приета с Решение № 3-25/22.02.2008 г., на 
Общински съвет гр. Генерал Тошево. 
 На основание чл. 26, ал.3 и ал.4, от Закона за нормативните актове и във връзка с 
чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, Община Генерал Тошево обявява обществено обсъждане на 
проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 
Генерал Тошево. Можете в срок от 19.12.2018 г. до 21.01.2019 г включително, да депозирате 
писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредбата, в 
Информационния център в сградата на община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. 
Васил Априлов №5, в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа., или на ел. 
поща mail@toshevo.org. 
 

mailto:mail@toshevo.org


ОБщИНА ГЕНЕРАЛ TQIIIEBO • 
ОБМСТДОБРИЧ 

9500 Генерал Тошево, уп. "Впеtел 4rгрu.лов" :V° 5, www. toshevo.org 
Тел.: 05731/20-20, Факс: 05731/25-05, тпаl(«;toshevo.org 
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ДОКЛАДНА 3АПИСКА 

От ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба N2 10 за определянето и администрирането на местни данъци, такси 

и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево; 

УВАЖАЕМИ ДАМи 1-1 ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с приетите изменения на ЗКПО. прсдлагам на вашето внимание проект за изменение 

и допълнение на Наредба N2 10 за опредсляне и администрирането на местните данъци, такси и цени на 

vcnvru на територията на община Генерал Тошево на основание чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чi.21 ал. 1 т.7 

и ал.2 от ЗМСМА. 

С Указ № 272 на Президента на Р България, обнародван в ДВ бр.98 / 27.1 1.2018 г. е публикуван § 
39 на ЗИД на ЗКПО, което налага да бъде изменена и допълнена Наредба № 10 за определянето и 

адліинистрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево, 

съгласно разпоредбите на чл.1 ал.2 от ЗМДТ и чл.21 ал. 1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА : 
В 140 от ЗИД на ЗКПО се vдъ:lжава срока за определяне на данък въркv моторнитс превозни средства 

за2019гдо31.01.2019г. 

1.Мотиви и причини за изменение и допъ.лнение на Наредба№ 10 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево. 

Във връзка с измененията и допълненията на ЗКПО се извършват изменения и на ЗМДТ относно: 

Начина на изчислнване на годишния размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с техничсска максимална маса не повече от 3,5 тона, като се въвежда 

имvществен и еко.погичен компонент. Измененията за данъчно облагане на МПС ще се определя 

и на база нивата на емисии вредни вещества. С новата мярка отпада данъчно облекчение за 

превозни средства с катализаторни устройства. 

Промяна относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически 

аопvстима максимална маса над 3.5 тона и не повечс от 12 тона. 

Промяна в обаекчението за основно жилище , свързано с данъка върку нсдвижими ил4оти. 

Предвижда се да не се прилага данъчното облекчение за основно жилище и данъкът върху 

недвижимите имоти да се определя в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото 

лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно. 

2.Це.лите, които се постдвят с предлаганите изменения и допъ.nнения на Наредбата. 

Хармонизиране и привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове с такива от по-висок 
ранг- 3акона на местните данъци и такси, както и съобразяванс с процесvа,пните правила за приемане на 
конкретната нормативна уредба визирана в Закона за нормативните актовЕ. Също така се постига 
максимална справедливост и прозрачност в правоотношенията междv Общината и данъчнозадълженитс 
лица на тсриторията й. 
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З.Финянсови средствя, необходими за при.лягянето на измененятя и допъ.лненя Няредбя. 
За прилагането на изменения и допълнения на Наредбата, не са необходими финансови средства. 

4.Очяквяни резу.лтяти от приемяне на лред.пягяните изменения и допъ.пнения. 

Актуалност на Наредбата, от гледна точка на действащото към момента законодателство. 

Създаване ясни , справедливи и прозрачки отношения в съответствие с регламентираната 

Законова уредба свързана с да.нъчнозадължените лица. 

5.Аня.лиз на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Републикя Бъ.лгярия. 
Предлаганият проект за допълнение и изменение в Наредба № 10 е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство- Европейска харта за местно самоуправление ,Европейска lарта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на основния нормативен акт/Закон за местните данъци и такси/с тях. 

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, проектьт за изменение е публикуван на 

интернет страницата на Община Генерал Тошево за обществено обсъждане, като на заинтересованите 

лица е предоставен 30 дневен срок за предложения и становища или възражения. 

С ог,лед на гореиз.nоженото пред.лягям Общински съвет гр. Генеря.л Тошево да приеме 

с.ледния проект зя 

РЕШЕНИЕ: 

I. Ня основяние ч.п.21, а.л.1,т.7 и а,л.2 от ЗМСМА ч.л.1, а.л.2 от 3N1ДТ Общински съвет Генера.л 

Тошево РЕШИ : 

Изменя и допъ,пвя Ияредбя № 10 за опреде.лянето и администрирането на местни дянъци, тякси и 

цени на ус.nуги на територията на Община Генера.л Тошево както с.ледвя: 

Рдзде.л 1 
данък върху недвижимите имоти 

Би.ло: 
Ч.л. 70 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на стра.ната сгради 

и поземлени имоти 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. 

Стявя: 
Ч.л.70 (1) С данък върлv недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната 

поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на 

насеzените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен 

vстройствен 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. 

Би.ло: 
Ч.л. 72 (1) Когато въркv облагаем нсдвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право 

е притежание на няко:гко лица, те дължат данък съответно на частите си. 

Стявя: 
Ч.л.72 (1) Когато върlу облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право 

на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. 

Било 
Ч.л.73 (2) Всеки от съсобетвениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно 

право, може да плати данъка за целия имот за смстка на останалите. 

Стявя: 
Чл.73 (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на огрlниченото всшно 

право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на оста.налите. 

Създявя ч.п.78я със с.педното съдържяние: 
(1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация 

по реда на Закона 3<1 vстроiiство на тсриторията собственикът vведомява за това писмено в 2-месеиен срок 
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общината по местонахождението на имота. като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък 

въркv недвижимите имоти. 

(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и огранпчс н і ітс 

вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава. 

(3) За новопостроен или придобит по дрvг начин имот или ограничено вещно право на 

ползване в срока по ал. 1 предлриятията подават информация за отчетната етойност и друти обстоятелства, 

имащи значение за определянето на данъка. 

(4) При преvстройство и при промяна на предназначението на съществvваща сграда или на 

самостоятелен обект в еграда, както и при промяна на дрvго обстоятелетво, което има значение за • 
определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

(5) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по ч:1. 32 
от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след 

изтииането на срока по чл. 32 слvжителят по ч:1. 4. ал. 1 образvва партида за наследения недвижим имот 

въз основа на данните. на.rlични в общината и в регистьра на насе:lението. 

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

съсобственици или ползватели. 

(7) Нс се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата. 
имащи значение за определяне на данъка, са ѕ достоверени от общиката в случаите на тьрпимост на 

строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона :за стройство на територията. Служител от 
общинската адиинистрация отразява слл•жебно настьпилите промени в техническите карактеристики на 
имота. 

Ч.л. 82 се създява ал. 3 със с.nедното съдържание: 

(3) В слvчай, чс е vстановено дек:lариране на повеие от сдно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 
не се прилагат и данъкът, определен по ч:1. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, 

в който едновременно са деклармрани като основни жилища. 

В Разде.л 1V. данък върху превозните средства 
Било 
Чл. 104 (1) За .зските автомобили размсра на данъка сс определя съобразно мощностга на двигателя, 

коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както с ледва: 
1. до 37 kW включително — 0,44 лв. за 1 kW: 
2. над 37 kW до 51 kW включително — 0,52 лв, за 1 kW: 
3. над 55 kW до 74 kW включително — 0,70 лв. за 1 kW: 
4. над 74 kW до 1 10 kW включително — 1,45 лв. .,в. за 1 kW: 
5. над l 10 kW — 1,б0 лв. за 1 kW; 
(2) данъкът за ремаркета на :1еки автолаобили е в следните размери: 

1. товарно ремарке - б,50 лв. 

2. къмпинг рс~lаркс - 13.00 лв. 

Стявд 
Ч,л.104 (1) За леките и товарни автомобили с технииеска максимална допvстима маса не повече от 

3,5 т. годишния данък се състои от два компонента — имуществен и екологичен . 
1. Имvщественият комлонент се определя от стойностrа на данъка в зависимост от мощността на 

двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство както следва: 
а) до 55 kW вк:lючитс.-1но — 0.52 лв. за 1 kW: 
б) над 51 kW до 74 kW включите:lно - 0.70 лв. за 1 kW: 
в) над 74 kW до 1 10 kW включително - 1 .45лв. за 1 kW: 
г) над ! 10 kW до 150 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW; 
д) над 151 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW: 
е) над 246 -2,80 лв. за 1 kW: 
В зависимост от годината на производство данъкът сс у.iножава с коефициентите, определени 

с ил.51. ал. І от ЗМДТ. 
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2. Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва: 

Екологична категория Косфициснт 

без екологична категория 1 . ~0 

"Евро ! " 1.20 

"Евр0 2" 1.10 

"Евро 3" 1 

"Евро 4" 0.80 

"Евро 5" 0.б0 

..Евр0 6" 0.40 

"EEV 0.40 

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допvстима максимална маса не 

повече от 3,5 т в размер, както следва: 

1 . товарн0 ремарке — 6,50 лв.; 

2. къмпинг ремарке — 13,00 лв. 

Би.ло 
Ч,л.104 (4) Данъкът за триколка на база общот0 тегло е както следва: 

І . до 400 кг включите:тно —5.20 лв. 

2. над 400 кг — 7,80 лв. 

Става 
Ч.n.104 (4 )Данъка за триколесн0 превозно средство, определен0 в чл. 4 от РсглzNtснт (ЕС) № lб~/2013 на 
Европейския парлаиент и на Съвета от 15 янvари 2013 г. Относно одобряванет0 и надзора на пазара на 

дву-, три- и четириколесни превозни средства (08. L 60/52 от 2 март 2013 г.). наричан по-нататьк 
"Рег.1аN-iснт ( ЕС ) № 1 б8/201 3" на базата на Общот0 тегл0 в размер, както следва: 

1. д0 400 кг включително — 5,20 лв.; 

2. над 400 кг — 7,80 лв. 

Би.ло 
Ч.л.104 (б) Данъкът за товарен автомобил д0 12 т технически дотvстима максюlална маса е в разлаер на 

! 3.00 лв. за всеки започнат тон товароносимост 

Става 
Ч,л.104 (б) Данъка за товарен авточІобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повечс 

от 12 т, в размер на 13.00 лв.. за всеки започнати 750 кг товароносимост. 

Би.ло 

Ч.л.104 (8)Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и дрvги), 

автокранове. специа.лизирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специа.гlни 

автомобили. без тролейбvсите, е в размер на 65.00 лв. 

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки 

или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 130,00 лв. 

Става 
Ч.л.104 (8)Данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и дрvги).1втокрZновс 
и дрvги специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 65,00 лв. 
(9) Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 130,00 лв. 
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Би.nо 

Чл:104 (12 ) данъка за моторни шейни и прсвозни средства от катсгория L7c по Закона за движенисто по 

пътищата с в размер на 65,00 лв_ 

Стявя 
Ч.л.104 (12) данъка за моторни шейни и четириколссни прсвозни средства, опрсделени в чл. 4 от 

Рсглалlснт (ЕС) N 168/2013 е в размер на 65,00 лв. 

Създявя се нова я.линея 13я към ч.л.104 

Когато в регистьра по чл. 54. ал. 1 няма данни за екологичнаrа катсгория на иоторното превозно средство. 

се присма. че превозното средство с без екологична категория. 

Алинея 15 точкя 5 се отменя 

Ч.л. 108 било: 

(1) За превознитс средетва с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдсни с действащи 

катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3" , Евро 4, „Евро 5" 
Евро 6" и ,ЕЕУ , определеният по чл.55 от ЗМДТ данък за съответната 

година се заплаща с намаление от 40 на сто. 

(2) За прсвознитс срсдства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични 
категории "Евро 3" и Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление. а за съответстващитс на "Евро 
5" и Евро 6" от опредслсния по чл. », ал. 1 и 3 данък от ЗМДТ. с 60 на сто намаление. 

(3)За автобvситс, товарните автомобили, влекачитс за ремарке и седловитс влскачи с двигатсли. 

съответстващи на екологични категории "Евро 3" и Евро 4, данъкът се заплаща с 40 на сто наиалсние, а 
за съответстващите на "Евро 5, "Евро 6" u EEV - c 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 
6. 7 и 13 данък от ЗМДТ. 

(4) За автобуси, извършващи общсствен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в 

слабонаселснитс п.-►анински и гранични райони, които се сvбсидират от общините, данъкът се заплаща в 
размср 10 на сто от размсра. опредслен по реда на чл. 51, ал. 5 от Закона за исстните данъци и такси. при 
\ словис чс нс се използват за дрvги цсли. 
(5) Екологичнитс категории "Евро 3, "Евро 4, "Евро 5". "Евро 6" и ЕЕУ се удостовернват ирез 
предоставяне на докvмент, от който с видно съответствието на превозното средство с определсната от 
производитсля екологична категория 

Стявя: 

Чл.108 (1). За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи 

на скологична катсгория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съотвстстващите на 

с;ко.iогИчни категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55. ал. 3 данък. 
(2) За автобл•сите. товарните автомобили. с технически догп стима максимална маса над 3,5 т, влскачите 

за рсиарке и есдловите влекачи с двигатсли. съответстващи на екологична категория "Евро 4, данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съотвстстващитс на "Евро 5. "Евро 6" u EEV - с 50 на сто намалснис 
от определения по чл. 55. а.-1. 5. 6. 7 и 13 данък. 

(3) За автобv си, извършващи обществсн прсвоз на пътници по рсдовни а.втобусни линии в градовете и в 
слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в 
размер 10 на сто от размсра. определен по реда на чл. 55. ал. 5, при условис че не се използват за др~ти 
Цс.IИ. 

(4) Когато в регистьра по чл. 54, ал. 1 няма данни за скоiогичната катсгория на моторното прсвозно 
средство, се присма, че превозното средство е без екологична категория. 

Било 

Чл. 109 (3) Заплащансто на данъка е vс.іовие за рсдовност при годишния техничсски прсглсд на 
превозното средство. Заплащането на данъка се vдостоверява с представяне на издадсн или заверсн 
от общината докvмснт. 

[SU 9001 - Сигте+ія зн упрявленпе на кячеството на ус.аvгите зя гражп.иiите 

1S0 1.і01)1 -Гнгтемн за упрнн.леінiе на окл.ггнятя греда ~ 
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Става 

Ч,л.109 

А,линея 3 се изменя и придобива с.леднот0 съдържание: 
(3). Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното 

средство. Заплащането на данъка се vдостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация междv информационната система за 

еiсктронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства. поддържана 

от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в 

изпълнение на чл. 5а, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 

11.ВъзЛага на Кмета на Община Генера.л Тошево дя извърши пос.ледващите съгласн0 закОна 

действия. 

ВИОСИТЕЛ 
ВАЛЕИТИН ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИИА ГЕНЕРАЛ ТОШЕ 

1ѕO 9001 — Система за упран.ленне на качеетнити на уr.ттите за грижtинпте 

1~О 1-1001 -('нгтема sн уприв.iе~цiс на оиолната среда 
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