Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Търговище
§ 1. Чл. 7, ал.1 се изменя, както следва:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на общината
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. Чл. 10 се изменя както следва:
(1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. в брой в касите на общината
2. по банков път-по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис и чрез лицензирани посредници.

(2) след думите „вещно право“ се добавят думите „на ползване“.
§ 3. Чл. 15. се изменя, както следва:
„Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,65 на хиляда върху данъчната
оценка на недвижимия имот.
§ 4. В чл.19 се създава нова ал. 3
„(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, се дължи в пълен размер за всяко от
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“
§ 5. Чл.20 се изменя, както следва:
(1) Необходимо условие за определяне на данъка е подадена данъчна декларация по чл. 14, ал.1,
ал.4, ал.5, ал.6 от ЗМДТ.
(2) Не се подава данъчна декларация в случаите на чл.14, ал.2, ал.3, ал.8 от ЗМДТ
(3) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите
съсобственици или ползватели. Подадените данни от един възложител ползват останалите
възложители.
§6. В чл. 32 се изменя, както следва“
(3) (Нова) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на
недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
(4)(предишна ал.3)Ал. 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди
първоначалната им регистрация за движение в страната. (5)(предишна ал.4) Алинея 2 не се
прилага, ако 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 (6) (предишна ал.5) Не се облагат с данък имуществата,
придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.(7) (предишна ал.6)
Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими
имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
§ 6. Чл. 35 се изменя, както следва
(2) Данъкът при възмездно придобиване на имущество е в размер 2,5 на сто върху оценката на
прехвърляното имущество, а при замяна- върху оценката на имуществото с по- висока
стойност.

§ 7. В чл.37 се създават нови ал.3 и ал.4, както следва:
(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.
(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9,
както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.
§ 8. Чл. 40 се изменя, както следва:
Размерът на данъка се определя по реда на чл.54 от ЗМДТ.
§ 9. Чл.41. се изменя, както следва:
(1) Годишният данък за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса
не повече от 3,5т. се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по
следната формула:
ГДПС = ИмК х 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 х 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 - 0,40 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,60 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 - 1,30 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,70 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW - 2,20 лв. 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
Над 20 години

Коефициент
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
автомобила, както следва:

в зависимост от екологичната категория на

Екологична категория

Коефициент

без екологична 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

(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т е в следните размери:
1. товарно ремарке-10 лв.
2.къмпинг ремарке-10 лв.
(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 база общото тегло, е както следва:
1.до 400 кг включително - 4 лв.;
2.над 400 кг - 6 лв.
(6) 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.
(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други),
автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 150 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 250 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013“ е 50лв.
(14 Нова) „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.“
§10. Чл. 45 се изменя, както следва:
(1) се отменя.
(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. 41, ал. 3 данък.“
(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5т,
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 данък.“;
(5 Нова) „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.“
§11. Чл.47се изменя, както следва:
„Данъкът се внася в приход на бюджета на община Търговище, ако постоянния адрес,
съответно седалището на собственика е община Търговище, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от
ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

§12. Чл.47а се изменя, както следва:
Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на
превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява съгласно чл.60, ал.6 от ЗМДТ.
§13. В чл.52, ал.1, т.4 думите т.12 и т.13 се заличават.
§14. В чл.58 се създава нова ал.2:
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация,
поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца
се умножи по размера на данъка по ал. 1.
§15. Чл.59. се изменя, както следва:
(1) Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ
месеца, през който са предоставени нощувките.
(2) Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за
туризма.
§16. Чл.60 се отменя.
§17. Чл.65. се изменя, както следва:
(1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през
течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП ×БМ
——————
, където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.62, ал.1;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е
издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде
прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената
част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПДТПП × OМ
——————
БM
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено
разрешението;
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът
върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на приемането и от общински съвет търговище.

