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 ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 

 
 
                       Д  О  К  Л  А  Д  
 
               От Галя Симеонова Георгиева – Кмет на Община Елин Пелин  

 

 
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на 

Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с Решение   

№ 48 по протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. и доп. с Решение № 499 

до № 507 вкл. по протокол № 21/29.01.2009г., Решение № 892 по протокол                                   

№ 35/28.01.2010г., Решение № 1296 по протокол № 48/27.01.2011г. и Решение                      

№ 83/22.12.2011г. на Общински съвет – Елин Пелин. 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 
Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.) 

бяха приети съществени изменения свързани с ползваните до сега облекчения при 

облагането с данък върху превозните средства. 

До края на 2013г. облекченията се регламентираха от самия Закон за местни 

данъци и такси, като съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.1 за превозните средства с 

мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни 

устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, и съгласно ал.2 за автобусите, 

товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с 

"екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", 

данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление. 

От 2014 г. е предвидена възможност данъчното облекчение при облагане с 

данък върху превозните средства в Република България да бъде в зависимост от 

екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парниковите газове.  

Съгласно новата разпоредба на чл.59, ал.1 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2014 г.) за 

превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с 

действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории 
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„Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният  по чл.55 данък за 

съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на 

общинския съвет. 

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община 

Елин Пелин за определяне размера на местните данъци се предвижда, размера на 

отстъпката (намалението) на данъка върху превозните средства с мощност на 

двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 

несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и 

"EEV" да бъде в размер на 40 на сто от определеният данък за съответната година, 

което е максимално определената от закона възможност за ползване на този вид 

облекчение. 

По отношение на останалите облекчения законодателя не делегира 

правомощия на общинските съвети, поради което направените изменения и 

допълнение в разпоредбите на чл.59, ал.2, 3 и ал.4 от ЗМДТ са задължителни за 

прилагане от Община Елин Пелин, същите са отразени в предложеният Проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за 

определяне размера на местните данъци. 

Останалите предложения за промяна са направени с оглед привеждане на 

Наредбата, като подзаконов нормативен акт в съответствие с приетите изменения и 

допълнения в ЗМДТ. 

 

Предвид горното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 1, ал.2 и 

чл.59, ал.1 от ЗМДТ, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, 

ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общински съвет – Елин Пелин да вземе 

следното решение:  

 
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин 

Пелин за определяне размера на местните данъци, приета с Решение   № 48 по 

протокол №5/17.01.2008г. на ОбС-Елин Пелин, изм. и доп.  с Решение № 499 до № 507 

вкл. по протокол № 21/29.01.2009г., Решение № 892 по протокол № 35/28.01.2010г. и 

Решение № 1296 по протокол № 48/27.01.2011г. и Решение № 83/22.12.2011г. на 

Общински съвет – Елин Пелин, както следва:  

§ 1. В чл. 7 се създава нова ал.5 със следното съдържание: 

„(5) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 

включително.”  

§2. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 

  1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, 

снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните 

категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният данък за 

съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.“ 

   2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: 

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и 

съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с              
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50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" – с 60 на сто 

намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните данъци и такси 

данък“. 

   3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите 

влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", 

данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" 

и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от Закона за 

местните данъци и такси данък“. 

  4. Досегашната алинея 3 става алинея 4. 

  5. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание: 

          „(5) 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.” 

          § 3. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се правят следните 

изменения и допълнения: 

 1. § 10 се изменя така:  

    „§ 10. Срока на действие на настоящата Наредба е 8 години от влизането й в 

сила“. 

 2. Създават се нов § 15 със следното съдържание:  

    „§ 15. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин 

Пелин за определяне размера на местните данъци, e приета от Общински съвет - Елин 

Пелин с Решение № …….. по протокол  ……….. от заседание проведено на 

…………………….. и влиза в сила три дни след публикуването й“.  

 

   

  
Изготвили: 

 

Д. Димитрова – ст. юрисконсулт 

 

Ел. Лекова -  директор Дирекция „ФСД“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 

/Галя Георгиева/  
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                                ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
    

 

                                         М О Т И В И 

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на 

местните данъци. 

 

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) 
 
 

І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

Със Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.) 

бяха приети съществени изменения свързани с ползваните до сега облекчения при 

облагането с данък върху превозните средства. 

До края на 2013г. облекченията се регламентираха от самия Закон за местни 

данъци и такси, като съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.1 за превозните средства с 

мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни 

устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, и съгласно ал.2 за автобусите, 

товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с 

"екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", 

данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление. 

От 2014 г. е предвидена възможност данъчното облекчение при облагане с 

данък върху превозните средства в Република България да бъде в зависимост от 

екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парниковите газове.  

Съгласно новата разпоредба на чл.59, ал.1 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2014 г.) за 

превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с 

действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории 

„Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният  по чл.55 данък за 

съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на 

общинския съвет. 

С Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община 

Елин Пелин за определяне размера на местните данъци се предвижда, размера на 

отстъпката (намалението) на данъка върху превозните средства с мощност на 

двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 

несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и 

"EEV" да бъде в размер на 40 на сто от определеният данък за съответната година, 

което е максимално определената от закона възможност за ползване на този вид 

облекчение. 
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По отношение на останалите облекчения законодателя не делегира 

правомощия на общинските съвети, поради което направените изменения и 

допълнение в разпоредбите на чл.59, ал.2, 3 и ал.4 от ЗМДТ са задължителни за 

прилагане от Община Елин Пелин, същите са отразени в предложеният Проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за 

определяне размера на местните данъци. 

Останалите предложения за промяна са направени с оглед привеждане на 

Наредбата, като подзаконов нормативен акт в съответствие с приетите изменения и 

допълнения в ЗМДТ. 

ІІ. Цели които се поставят: 

Целите на Проекта са:  

-  актуализиране на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера 

на местните данъци и привежането й в съответствие с приетите изменения и 

допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г.); 

- увеличаване на собствените приходи на общината с цел изпълнение на 

общинския бюджет. 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община 

Елин Пелин за определяне размера на местните данъци не изисква разходване на  

нови финансови или други средства. 

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

Резултатите които се очакват от прилагането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата на Община Елин Пелин за определяне размера на местните 

данъци се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на 

Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци е подзаконов 

нормативен акт по прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и 

такси поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския 

съюз. 

  

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

 

 

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 

 /Галя Георгиева/    
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На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на 

заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок от датата на 

публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община 

Елин Пелин за предложения и становища по предложения проект на 

Наредба. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община 

Елин Пелин – Центъра за услуги и информация на гражданите, гр. Елин 

Пелин, общ. Елин Пелин, пл. Независимост №1, както и на e-mail: 

www.elinpelin.org. 

 

 

 
 


