
Проект 

на 

 Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци 
 

 

§ 1. В чл. 10 алинея 1, точка 2, се изменя така: 

 
„Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща: 

2. по банков път – по банковата сметка на общината 

IBAN – BG47 STSA 9300 8400 0002 00 

Вид плащане – за данък сгради 442100 

При банка: БАНКА ДСК АД“ 

 

§ 2. В чл. 15 се създават алинея 1 и алинея 2 както следва: 
 

„(1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,50 на хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот, освен за тези по т. 2. 

(2) За жилищни имоти, разположени на територията на гр. Малко Търново в размер на 4,5 на хиляда 

върху данъчната оценка на недвижимия имот.“ 

 

§ 3. В чл. 41, алинея 1 се изменя така: 

 
„(1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран 

с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 

 

а) зависимост от мощността на двигателя 

1. до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW; 

2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW; 

3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,30 лв. за 1 kW; 

4. над 110 kW до 150 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW; 

5. над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW; 

6. над 245 kW –2,10 за 1 kW; 

 

б) коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила е 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 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

 

 

 

 

 

 



§ 4. В чл. 43: 

а) алинея 1 се изменя така: 

 
„(1) За  леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т 

екологичният компонент се определя, както следва: 

 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с 

екологични категории „Евро 1“ и 

„Евро 2“ 

 

1,10 

„Евро 3“ 1,10 

„Евро 4“ 1,00 

„Евро 5“ 0,80 

„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,60 

 

б) алинея 2 се изменя така: 

 
„(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“ 

 


