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ДОКЛАД 

ОТ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 
 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Ботевград. 

 

С Наредбата на ОбС - Ботевград за определянето размера на местните данъци на 

територията на Община Ботевград се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на 

местните данъци на територията на община Ботевград. 

С оглед необходимостта от привеждане на Наредбата за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Ботевград в съответствие с нормативните актове и 

обществено - икономическите промени в страната. 

  

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община 

Ботевград. 

 

1. Причини, които налагат приемането.  

Наредбата за определянето размера на местните данъци е приета с Решение №6/31.01.2008 

г. на Общински съвет - Ботевград, съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

Основни причини, които налагат приемането на изготвения Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето размера на данъците на територията на община 

Ботевград са следните: 

С § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за корпоративното подоходно облагане (обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 

27.11.2018 г.) се направиха съществени изменения и допълнения в Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ). Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община 

Ботевград е подзаконов нормативен акт и не може да противоречи на нормативните актове с по-

висок ранг, какъвто е и ЗМДТ. 

С измененията в ЗМДТ се въвежда ставка на размерът на данъка за жилищни имоти, 

разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка 

на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на 

Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно 

жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места 

за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот. 
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С измененията в ЗМДТ се променя концепцията за определяне на данъка върху 

превозните средства за леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т. Въведена е нова концепция за определяне на данъка върху 

превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва 

два компонента: имуществен и екологичен. 

Имущественият компонент отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният 

компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което 

причинява съответният автомобил. 

Имущественият компонент се определя от ставката за тази част от данъка и мощността на 

двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. 

В закона се предвиждат шест диапазона на мощности на автомобили и съответно 

минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на 

мощност. С измененията в ЗМДТ се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, 

както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на 

най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. 

Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен компонент се запазва 

принципа за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили.  

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години. С 

него се прецизират коефициентите, цели създаването на финансов инструмент за стимулиране 

извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната им с по-нови и по-екологични 

автомобили, предвид това, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи 

разходи за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии. 

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и 

представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, 

която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 

и 6). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, 

съответстващи на екологични стандарти Евро 4 и по-високи и утежнение за собствениците на 

автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична 

категория, по-ниска от „Евро 4“. 

По отношение на коефициента за екологична категория в ЗМДТ са определени границите, 

в рамките на които общинският съвет следва да определи размера на коефициента за всяка 

екологична категория в наредбата. 

С новия начин за облагане е предвидено облекчението за превозни средства с действащо 

катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено 

с въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила. С премахване на 

посоченото облекчение се цели и предотвратяване на случаите, в които данъчно задължени лица 

посочват в декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, че техния автомобил притежава действащо 

катализаторно устройство, но в действителност катализаторът е отстранен. Установяването на 

наличието на действащо катализаторно устройство е трудно и с този факт се спекулира с цел 

намаляване на данъка, като в същото време автомобилът не отговаря на екологичните норми, 

допринася в голяма степен за замърсяване на околната среда и в тази връзка не следва да ползва 

данъчно предимство. 

В новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили се 

включват и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. 

Това произтича от редица установени случаи на неравнопоставеност на данъчно задължените 

лица и предотвратяване случаите на избягване на данъчно облагане. 



Към настоящия момент товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 12 т 

се облагат с данък върху превозните средства в размер от 11 лв. за всеки започнат тон 

товароносимост. С измененията в чл. 55, ал. 6 от ЗМДТ се предвижда „Общинският съвет 

определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнати 

750 кг товароносимост.“. Видно от измененията е, че облагаемата товароносимост на товарните 

автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, се променя 

като вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг. В тази 

връзка промяната цели премахване на неравнопоставеността между собствениците на едни и 

същи модели автомобили, като при една част от тях категорията N1 се използва само за 

получаване на данъчно облекчение, тъй като в този случай данъкът върху превозните средства е 

значително по-нисък в сравнение с условието, при което същият автомобил е регистриран с 

категория M1 и се облага като лек автомобил.  

С измененията в чл. 59, ал. 2 от ЗМДТ се променя реда на данъчното облекчение за 

мотоциклети и мотопеди до 74 kW, съответстващи на екологични категории „Евро 3”, „Евро 4” и 

по-височки от „Евро 4“. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория „Евро 3“ 

отпада, за екологична категория „Евро 4“ се намалява на 20 %, а за съответстващите на 

екологичните категории, по-високи от „Евро 4“ намалението е в размер на 60%. 

С измененията в чл. 59, ал. 3 от ЗМДТ се променя реда на данъчното облекчение за 

автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 

двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”, и „Евро 5, „Евро 6“ и 

„EEV“. В тази връзка данъчното облекчение за екологична категория „Евро 3” отпада, а за 

екологична категория „Евро 4“ се намалява на 20 %, а за съответстващите на „Евро 5, „Евро 6“ и 

„EEV“ намалението е в размер на 50%. 

Промяна в облекченията за основно жилище, свързани с данъка върху недвижимите 

имоти. С измененията в чл. 25, ал. 3 от ЗМДТ отпада данъчното облекчение за основно жилище и 

определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на данъчно 

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

С измененията в чл. 50 от ЗМДТ се облекчава административната тежест като 

нотариусите, при реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно 

средство извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху 

превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, 

поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или със 

съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, при 

посредничеството на информационната система на Министерство на вътрешните работи. В 

случай, че не може да се осъществи автоматизирана проверка, данъчно задълженото лице следва 

да предостави издаден или заверен от общината документ за платен изискуем данък върху 

превозното средство. 

С измененията в чл. 51 от ЗМДТ нотариусите в 7-дневен срок след извършване на 

сделката или действието по придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство 

следва да уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия 

имот или моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна информация за 

размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и за основата, върху която е определен.  

 

1.1. Причини, които налагат срокът за предложения и становища (чл. 26, ал. 4 от 

ЗНА) за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера 

на местните данъци на територията на Община Ботевград да бъде 14-дневен: 

 

С § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за корпоративното подоходно облагане (обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 



27.11.2018 г.) се направиха съществени изменения и допълнения в Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ).  

Измененията са съществени и в изпълнение на задължителното въвеждане в националното 

данъчно законодателство на разпоредбите на Директива 2016/1164 на Съвета за установяване на 

правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на 

вътрешния пазар. Тъй като синхронизирането на нормативната ни уредба с тази на ЕС трябва да 

се случи до 31 декември 2018 г. и с оглед обстоятелството, че „Когато до края на предходната 

година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, 

местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната 

година.“ (чл. 1, ал.3 от ЗМДТ и чл. 3, ал. 2 от Наредбата) следва настоящият Проект на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на 

територията на Община Ботевград да бъде приет до 31 декември 2018 г. 

 

2. Цели, които се поставят.  

 

С промяната на наредбата ще се цели привеждане на Наредбата в съответствие с 

нормативните актове и обществено - икономическите промени в страната. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата.  

 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на  предлагания 

проект за изменение и допълнение на Наредбата. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.  

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата 

се свеждат до постигане на целите, заложени в социалната програма на Община Ботевград. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера 

на местните данъци на територията на Община Ботевград е изготвен в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство в 

това число - в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ    /п/*     

Кмет на община Ботевград 

 

 

Изготвил: /п/* 

Николай Николов, Юрисконсулт  

 

 

 */П/ заличаването на данни в доклада е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни. 


