
 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

              Община Костенец предлага на Вашето внимание  Проект за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги 

на територията на Община Костенец. 

               На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 

14.12.2018г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни 

данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, публикуван на 

страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 14.12.2018г., обявен е на 

информационнота табло в сградата на Община Костенец на същата дата. Предложенията и 

становищата могат да се депозират на елекронния адрес на общината и в Центъра за услуги 

на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: гр.Костенец ул.“Иван 

Вазов“№2.  

   Причини налагащи приемането на  промени в подзаконовия акт: 

              Действащата към момента наредба да бъде приведена в съответствие с измененията 

и допълненията в Закона за местни данъци и такси приети с ДВ брой 98 от 27.11.2018г. 

касаещи промяна в начина на изчисляване на данък върху превозните средства за леки 

автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от  

3.5тона. 

              Цели, които се поставят: 

              Целта на настоящото предложение е привеждане на Наредбата в съответствие с  

новите законови промени. 

              Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложението: 

              За предлагането на предложенето за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията 

на Община Костенец не са необходими допълнителни финансови средства. 

              Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до постигане 

на съответствия с текстовете на Закона за местни данъци и такси, до постигане целите на 

администрацията при спазване на законност и целесъобразност.  

 



                                                                             ПРОЕКТ! 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

§1  В раздел ІІІ се правят следните изменения: 

      1.Отменя се ал.3 на чл.26 от Наредбата. 

    §2  В раздел VІ се правят следните изменения: 

              Чл.30 ал.1 се изменя така: 

Чл.30. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса 

не повече от 3,5т Общински съвет Костенец определя годишният данък състоящ се  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, определен от общинския съвет 

както следва: 

1.до 55 kW включително – 0.50 лв. за 1 kW; 

                 2.над 55 kW до 74 kW включително – 0.64 лв. за 1 kW; 

                 3.над 74 kW до 110 kW включително -1.10 лв. за 1 kW; 

  4.над 110 kW – до 150 kW включително - от 1,30лв. за 1 kW; 

  5. над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60лв. за 1 kW; 

  6. над 245 kW - от 2,10лв. 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            1.0 

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 от Общински съвет Костенец в зависимост 

от Екологичната категория на автомобила както следва: 

 

  Екологична категория Коефициент 

 Без екологична категория, с екологични категории  

  „Евро 1“ и „Евро 2“ 

 

 

 

1.1 

  „Евро 3“            1.0 

  „Евро 4“            0.8 

  „Евро 5“            0.6 

  „Евро 6“ и „ЕЕV“            0.4 

 

 
               Алинея 6 на чл.30 се изменя както следва: 

             (6)Общински съвет Костенец определя данъка за товарен автомобил с  технически 

допустима максимална маса над 3.5т., но не повечеот 12 т. в размер на 10 лв. за всеки 

започнати 750кг товароносимост. 

 

          §2   Чл.33, ал.1 и ал.2 се отменят. 

                Алинея 3 се именя както следва: 

     (3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална 

маса над 3.5т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на 
екологичната 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 

данък. 

                 Алинея 5 се отменя. 

                Създава се нова ал.6 

                      (6)за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74Kw 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 данък. 

 

                 §3  В  раздел V чл.37 приложение №4 към ЗМДТ се правят следните изменения: 

Отменя се т.21 от Видовете патентни дейности и годишни размери на данъка. 



 


