ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

НАРЕДБА
ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НАТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и
Решение № 74 по Протокол № 7/01.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 303 по
Протокол № 25/19.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 604 по Протокол № 45/
29.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 841 по Протокол № 56/27.12.2010 г., изм. доп. с
Решение № 422 по Протокол № 28/26.07.2013 г., изм. и доп. с Решение № 518 по
Протокол № 33/20.12.2013 г. , изм. с Решение № 56 по Протокол № 4/18.12.2015 г., изм.
с Решение № 366 по Протокол № 19/28.10.2016 г. на Общински съвет – Две могили с
Решение № ........ по Протокол № …./……..2019 г. на Общински съвет – Две могили

§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти,
сгради и самостоятелни обекти в сгради“.
§ 2. В чл. 9, след думите „вещно право“ се добавя „на ползване“.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:
1. т. 1 се изменя и добива следния вид:
„1. В брой или чрeз ПОС-терминално устройство на касата на Община Две могили,
находяща се на адрес бул. „България” № 84 и на каси в кметствата.
2. т. 2 се изменя и добива следния вид:
„2. По банков път – чрез превод по банковата сметка на общината.
3. Създава се нова т. 4:
„4. В брой в касите на EasyPay и „Български Пощи” АД”
§ 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 се дължи в пълен размер за всяко от
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища”.
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, собственикът уведомява за това
писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна
декларация за облаган с годишн данък върху недвижимите имоти”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за
новопостроените сгради, подлежащи на въвждане в експлоатация по рада на ЗУТ.
Нобходимите данни за опрделяне на данъка на новопостроените сгради и/или на
самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от
възложителя на строежа след завършванто на сградата в груб строеж по образец, определен от
министъра на финансите.“
§ 6. В чл. 21 текста „по чл. 19 предявяват правото си за ползване на данъчно
облекчение чрез данъчна декларация , която подават“ се заменя с „уведомяват общината по
реда и“
§ 7. В чл. 30 се добавя изречението „На основата на данъчната оценка, послужила за
определяне на данъка, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен
данък и го съобщава на всеки наследник или заветник”.
§ 8. В чл. 40 се изменя така:
1. „Чл. 40. Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация
по реда на чл. 54 от ЗМДТ ”
2. Алинея 1 се отменя;
3. Алинея 2 се отменя;
4. Алинея 3 се отменя.
§ 9. В чл. 41:
1. алинея 1 се изменя така:
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т годишният данък се състои 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 в следните
граници:
а) до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. 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 – 1,50 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,50 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
Над 15 до 20 години включително
Над 10 до 15 години включително
Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

Коефициент
1,1
1
1,3
1,5
2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на
автомобила в следните граници:
Екологична категория
без екологична категория, с
категории "Евро 1" и "Евро 2"
"Евро 3"
"Евро 4"
"Евро 5"
"Евро 6" и "ЕЕV"

Коефициент
екологични

1,20
1,10
0.90
0,70
0,60

2. В алинея 2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с
технически допустима маса не повече от 3,5 тона“
3. В алинея 4 думата „триколка” се замена с думите „триколесно превозно средство”.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъкът за товарен автомобил с техничски допустима максимална маса над 3,5
тона, но не повече от 12 тона е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг.“
5. В алинея 9 отпада текста „ , специализирани ремаркета за превоз на тежки или
извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона”.

6. В алинея 12 текста ”превозни средства от категория L7е по Закона за движението
по пътищата” се заменя с текста „четириколесни превозни средства”.
7. Създава се нова алинея 14:
„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологична категория
на моторното превозно средство, се приема че превозното средство е без екологична
категория.“
§ 10. чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигатея до 74 киловата включително, и
съответстващи на екологична категория Евро 4 данъка с 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 данък.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса
над 3,5 т, 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 данък.”
4. Алинея 5 се отменя.
§ 11. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал.1 думите „30 октомври” се заменят с думите „31 октомври”.
§ 12. Член 47 се изменя така:
„чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянен адрес
съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ в приход на
общината по регистрация на превозното средство.“
§ 13. В Приложение № 2 към чл. 56, т. 21 се отменя.

1.

§ 14. Заключителна разпоредба
Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе е приета на основание
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 и
чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за
местните данъци, при спазване изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове с
Решение № ........ по Протокол № …./……..2019 г. на Общински съвет – Две могили и е
подпечатана с официалния печат на Председателя на Общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:

____________ (Стефан Димитров)

