
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1147 

Взето с Протокол № 59 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на  30.01.2019г. 
 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Септември 

 

Общински съвет гр.Септември след като се запозна с предложението на Кмета 

Община Септември и след станалите разискванията основание чл.21, ал.1, т.7 

ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И : 

       

І. Приема изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Септември, както следва: 

 

В чл.7,  се правят следните изменения и допълнения: 

 „(1) (изменена и допълнена с решение № 1147/30.01.2019г., Протокол 59) С 

данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, както 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.” 

 

В чл. 9,  се правят следните изменения и допълнения: 

„(1) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото 

вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък 

съответно на частите си.” 



„(2) (нова с решение №1147г./30.01.2019г.,Протокол №59) Всеки от 

съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото 

вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на 

останалите.” 

 

В чл. 10,  се правят следните изменения и допълнения: 

„(2) (отменя се с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) Всеки от 

съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото 

вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.”  

 

В чл.19,  се правят следните изменения и допълнения: 

„(3) (нова с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 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. 22, се дължи в пълен размер 

за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като 

основни жилища.” 

 

В чл.37,  се правят следните изменения и допълнения: 

„(3) (отменя се с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) При безвъзмездно 

придобиване на имущество, без случаите по ал.2, лицата, получили 

имуществата подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка 

в двумесечен срок след получаването му.”  

 

„(4) (отменя се с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 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 от Закон 

за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от 

юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност.” 

 

В чл.41, ал.1 ,  се правят следните изменения и допълнения: 

„(1) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 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, 

 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, 

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 –  0,45  за 1 kW; 

 б) над 55 kW до 74 kW включително –  0,56  за 1 kW; 

 в) над 74 kW до 110 kW включително –  1,10  за 1 kW; 

 г) над 110 kW до 150 kW включително –  1,23  за 1 kW; 

 д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60  за 1 kW; 

 е) над 245 kW –  2,10 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 в зависимост от екологичната категория на 

автомобила, както следва: 

 

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) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 

Данъка за ремаркета  на леки и товарни автомобили с техническа допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т в размер както следва:” 

 

„(4) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 

Данъка за триколесно превозно средство на база общото тегло е както следва:” 



„(6) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 

Данъка за товарен автомобил  с технически допустима  максимална маса над 

3,5т., но не повече от 12т. , за всеки започнати  750кг  товароносимост, в размер 

както следва:” 

 

„(14) (нова  с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 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.” 

 

В чл.45,  се правят следните изменения и допълнения: 

„(1) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 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 данък по чл.55, ал. 3 от ЗМДТ.” 

 

„(2) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 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 данък по  чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ.” 

 

„(3) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59)  За 

автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни 

линии в градовете и в слабо населените планински и гранични райони, които се 

субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, 

определен по реда на чл. 55, ал. 5,  от ЗМДТ, при условие че не се използват за 

други цели.” 

 

„(4) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол 59) Когато 

в регистъра по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на 

моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без 

екологична категория.” 

 



„(5) (отменя се с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) Екологичните 
категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез 
предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното 
средство с определената от производителя екологична категория.  
 

В чл.47,  се правят следните изменения и допълнения: 

„(1) (изменена и допълнена с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) 

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход 

на общината по регистрация на превозното средство. 

 

В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 24: 

“§ 24. (нов, с решение №1147/30.01.2019г., Протокол №59) Промените в 

наредбата влизат в сила с  Решение № 1147 от 30.01.2019г. , взето с Протокол 

№59  на ОБС гр.Септември. 

 

ІІ. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община 

Септември. 

 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                19 
Гласували:                                                    19  
 „За”:                                                              19              
„Против”:                                                         0 
„Въздържали се”:                                           0 
 
 
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


