


























































(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.“. 

ІІІ. В Глава втора „Местни данъци“, Раздел ІІІ „Данък при придобиване на 
имущества по  дарение и по възмезден начин“ 

в чл.38 се създават нови ал. 2 и 3:  
„(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 от Закона за местните 
данъци и такси.  

2 другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за местните 
данъци и такси.  

(в сила от 01.01.2019 г.) (3) Данъчната оценка по приложение № 2 от закона, 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 Закона за местните данъци и такси.“. 

2. ал. 2 на чл. 41 придобива следната редакция: 
„(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 

вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 
44, ал. 3 от закона - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на 
собственост, който подлежи на вписване.“. 

ІV. В Глава втора „Местни данъци“, Раздел ІV “Данък върху превозните 
средства“: 

1. чл. 44 придобива следната редакция: 
„чл. 44 Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация 

въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.“ 

2. чл. 45, ал. 1 придобива следната редакция: 
„чл. 45, ал. 1 За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална 

маса не повече от 3,5 тона годишния данък се състои от два компонента – имуществен и 
екологичен, и се определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК х ЕК,  
където: 
ГДПС е годишния размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона; 
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. Имуществения компонент /ИмК/ се определя от стойността на данъка в 

зависимост от стойността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от 
годината на производство на автомобила по следната формула: 

Където: 
СкW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка е както следва: 
До 55 кW включително                                   0,50 лв. за 1 кW 
Над 55 кW до 74 кW включително -              0,70 лв. за 1 кW 
Над 74 кW до 110 кW включително     -        1.40 лв. за 1 кW 
Над 110 кW до 150 кW включително -          1,60 лв. за 1 кW 
Над 150 кW до 245 кW включително -          1.70 лв. за 1 кW 






