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Допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните 
данъци в Община Силистра 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)  
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт:  
Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба съгласно  

настъпилите  поправки, изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в  ДВ бр. 98 
от 27 ноември 2018 г. е налице необходимост от допълнение и изменение на 
Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра.  

Предложеният проект е разработен съгласно изменения и допълнения в 
действащите нормативни изисквания на ЗМДТ, изразени в промяна на концепцията 
за определяне на данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. 

- Приета е нова законова концепция за определяне на данъка върху превозните 
средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима 
максимална маса не повече от 3,5 т - данъкът да се определя по формула, която 
включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент 
отчита мощността и годината на автомобила, а екологичният компонент отчита 
екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява 
съответният автомобил. Имущественият компонент ще се определя от ставката за 
тази част от данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в 
зависимост от годината на производство на автомобила. В закона са приети шест 
диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална 
стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Съгласно 
действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 
kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери 
по отношение на най-мощните автомобили: над 150 kW до 245 kW включително и 
над 245 kW. Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен 
компонент се запазва принципа за определяне на по-високи граници на ставка на 
данък за по-мощните автомобили.  



Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по 
години, като е налице известна промяна спрямо действащите към настоящия момент 
в ЗМДТ коефициенти. 

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на 
автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната 
категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели 
газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент осигурява 
облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти 
Евро 4 и по- високи и утежнение за собствениците на автомобили, които не 
съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-
ниска от „Евро 4“.  Облекчението за превозни средства с действащо катализаторно 
устройство отпада. Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с 
въвеждане на коефициент за екологичната категория на автомобила. Като 
положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е прието 
отпадането на лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за 
леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 
т, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на 
данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или по-висока от 
„Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на 
моторни превозни средства имат възможност да ползват данъчни преференции, в 
случай, че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи 
екологични стандарти. Законовата промяна, съгласно която в обхвата на приетата 
нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили е 
прието да бъдат включени и товарните автомобили с технически допустима 
максимална маса не повече от 3,5 т, произтича от редица установени случаи на 
неравнопоставеност на данъчно задължените лица и предотвратяване случаите на 
избягване на данъчно облагане на голяма част от моделите на превозни средства, 
които имат съответен аналог, регистриран и облаган като лек автомобил.  До сега 
товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т се 
облагаха с данък върху превозните средства в размер на 20 лв. за всеки започнат тон 
товароносимост. Промяна има относно облагаемата товароносимост на товарните 
автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т и не повече от 12 т, 
като вместо на всеки започнат тон, същата се изчислява на всеки започнати 750 кг.  

- Промяна има и в облекченията за основно жилище, свързани с данъка върху 
недвижимите имоти - отпадане на данъчното облекчение за основно жилище и 
определяне на данъка върху недвижимите имоти в пълен размер за всички жилища на 
данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като 
основно.  

- Промени, свързани с облекчаване на административната тежест: 
Във връзка с облекчаване на административната тежест следва нотариусите, при 
реализиране на сделка или действие за придобиване на моторно превозно средство, 
да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху 
превозното средство чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на 
информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от 
ЗМДТ, или със съответната система за администриране на местни данъци и такси на 
общината, при посредничеството на информационната система на Министерство на 



вътрешните работи. В случай, че не може да се осъществи автоматизирана проверка, 
данъчно задълженото лице следва да предостави издаден или заверен от общината 
документ за платен изискуем данък върху превозното средство.  
Определен е 7-дневен срок след извършване на сделката или действието по 
придобиване на недвижим имот или моторно превозно средство нотариусите да 
уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия 
имот или моторното превозно средство, както и да предоставят допълнителна 
информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и за основата, 
върху която е определен. Промяната е свързана с осигуряване на яснота за 
прехвърлените през периода недвижими имоти и моторни превозни средства и 
размера на данъка, който трябва да постъпи в общината за конкретния недвижим 
имот или моторното превозно средство.  

Последната промяна е в приложение № 4 на ЗМДТ „Видове патентни дейности 
и годишни размери на данъка“ - отпада патентната дейност „Отдаване на видеокасети 
или записи на електронен носител под наем“. Промяната цели прецизиране и 
осъвременяване на видовете патентни дейности чрез премахване на дейности, които 
към настоящия момент не се осъществяват.  
 

2. Цели които се поставят:  
Хармонизиране на подзаконов нормативен акт в съответствие със закона.   

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба.  
                  Не са необходими. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива.  
Уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба с приемане на нов 

раздел имащ пряко действие върху увеличението на приходите в Община Силистра. 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  
Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните данъци в Община Силистра е в съответствие с 
разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.  

 
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по 
проекта. Последните могат да бъдат депозирани при директор Дирекция „Финанси” в 
ст. 412 на общинската администрация.  
 
 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 



 
 


