
си това 

тел.: 086/88-22-13 
e-mail: s itovo@sitovo.bg 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ситово 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от инж. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО 

ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за определяне на размера на местните данъци на 

територията на община Ситово 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
Причините, който налагат приемането на Актуализация на Наредба за определяне на размера на 
местните данъци на територията на община Ситово и по конкретно на: 
Раздел IV, Чл.41 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на 

територията на община Ситово 

могат да бъдат систематизирани в следния ред: 
-Тристранно споразумение между ОБЩИНА СИТОВО , Изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация" и "Инфосистемс Интернешънъл" ЕООД , подписано във връзка с 
промените в Наредба No Н-32 от 2011 г . за периодичните прегледи за проверка на 
техническата изправност на пътните превозни средства. Въвежда се изискване 
информационната система за електронно регистриране на извършените периодични 
прегледи на ППС да осигурява възможност и за автоматична проверка за наличието на 

платен данък върху превозните средства . (при тази информационна платформа 
автоматично се прави отказ на технически преглед при неплатен данък за превозното 

средство). При липса на актуална база данни се въвежда възможност за поставяне на 
идентификационни защитни стикери върху квитанциите за платен данък (сходни на тези за 
застраховка ГО). 
- Практическото изпълнени на Чл. 51 „ ал. 1 от Закона за местните данъци и такси от страна на 
Министерството на вътрешните работи. 
-Прекратяване на практиката през последните 10-12 месеца за смяна на адресна регистрация с 
оглед избягване на по-високия данък върху превозните средства в община Ситово в сравнение с с 
други общини от област Силистра, което от една страна води до понижаването на приходите от 

него, а от друга и до намаляване на общата субсидия за делегираната от държавата дейност 
.Общинска администрация· съгласно Приложение № 6 към чл. 11, ал. 2 от ЗДБРБ за 2014г., 
респективно същата и в ЗДБРБ за 2015г. 

Проектът на предлаганата актуализация не изисква допълнителни финансови средства. 

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Ситово да вземе следното 

РЕШЕНИЕ 
На основание чл.21 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
приема Актуализация на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията 
на община Ситово както следва: 

Т.1. 
БИЛО: 
Чл.41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 
1. до 37 kW включително - 0.4 ле. за 1 kW; 
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0.5 лв. за 1 kW; 



3. над 55 kW до 74 kW включително - 0.7 лв. за 1 kW; 
4. над 74 kW до 110 kW включително -1.4 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW-1 .60лв. за 1 kW; 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с 
чл.55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси . 

СТАВА: 
Чл.41 . (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство. както следва: 

1. до 37 kW включително - 0.43 лв. за 1 kW; 
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0.48 лв. за 1 kW; 
З. над 55 kW до 74 kW включително - 0.64 лв. за 1 kW; 
4. над 7 4 kW до 11 О kW включително - 1.27 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW-1.43 лв. за 1 kW; 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с 
чл.55, ал . 1 от Закона за местните данъци и такси . 

Т.2. 
БИЛО: 
Чл.41. (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери : 
1. товарно ремарке - 10.00 лв. 
2. къмпинг ремарке - 20.00 лв. 

СТАВА: 
Чл.41. (2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке - 11 .00 лв. 

2. къмпинг ремарке - 20.00 лв. 

т.з. 

БИЛО: 
Чл.41. (3) Данъкът за мотопеди е в размер на 10.00 лв., а за мотоциклети , както следва: 

1. до 125 куб. см включително - 20.00 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително - 30.00 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително - 40.00 лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително - 60.00 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително - 90.00 лв. 

6. над 750 куб. см - 150.00 лв„ 

СТАВА: 
Чл.41(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 11.00 лв„ а за мотоциклети , както следва: 
1. до 125 куб. см включително - 20.00 лв. 

2. над 125 до 250 куб. см включително - 30.00 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително - 40.00 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително - 60.00 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително - 85.00 лв. 
6. над 750 куб. см - 120.00 ле„ 

Т.4. 
БИЛО: 

Чл.41.(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 

допустимата максималн.а маса на състава от превозни средства , от броя на осите и вида на 

окачването на влекача , посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 

Брой оси на Допустима максимална Данък (в лева) 
седловия 

влекач/влекача за 
ремарке 

маса на състава от 

превозни средства , 

посочена в 

свидетелството за 

регистрация на влекача (в 

тона): 



равна или по-малка задвижваща ос/оси с други системи за 

повече от от пневматично или с окачване на 

окачване, прието за задвижващата ос/оси 

еквивалентно на 

пневматичното 

А) с две оси - 18 15.00 лв. 40.00 лв. 

18 20 40.00 лв. 100.00 лв. 

20 22 100.00 лв. 200.00 лв. 

22 25 220.00 лв. 400.00 лв. 

25 26 400.00 лв. 700.00 лв. 

26 28 450.00 лв. 750.ООлв. 

28 29 450.00 лв. 750.00 лв. 

29 31 750.00 лв. 1000.00 лв. 

31 33 1000.00 ЛВ. 1200.00 лв. 

33 38 1200.00 лв. 1500.00 лв. 

38 - 1500.00 лв. 2000.00 лв. 

Б) с три и повече 36 38 1000.00 лв. 2000.ООлв. 

оси 

38 40 2000.00 лв. 2500.00 лв. 

40 - 2500.00 лв. 3500.00 лв. 

СТАВА: 

Чл.41 .(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 

допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на 
окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 

Брой оси на Допустима максимална Данък (в лева) 

седловия маса на състава от 

влекач/влекача за превозни средства, 

ремарке посочена в 

свидетелството за 

регистрация на влекача (в 
\ 

равна или по-малка задвижваща ос/оси с други системи за 

повече от от пневматично или с окачване на 

окачване, прието за задвижващата ос/оси 
еквивалентно на 

пневматичното 

А) с две оси - 18 8.00 лв. 28.00 лв. 

18 20 28.00 лв. 64.ООлв. 

20 22 64.ООлв. 147.00 лв. 

22 25 190.00 лв. 342.00 лв. 

25 26 342.00 лв. 600.00 лв. 

26 28 342.00 лв. 600.ООлв. 



Б) с три и повече 

Т.5. 

БИЛО: 

оси 

28 

29 

31 

33 

38 

36 

38 

40 

29 331 .00 лв. 

31 399.00 лв. 

33 655.00 лв. 

38 909.00 лв. 

- 1007.00 лв. 

38 640.00 лв. 

40 888.00 лв. 

- 1228.00 лв. 

Чл.41. (10) Данъкът за трактори е в размери , както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително - 6.00 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително - 12.00 лв. 

3. над 37 kW- 16.00 лв. 

СТАВА: 
Чл.41 (1 0) Данъкът за трактори е в размери , както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително - 8.00 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително - 13.00 лв. 
3. над 37 kW - 17.00 лв. 

Т.6. 
БИЛО: 

399.00 лв. 

655.00 лв. 

909.00 лв. 

1381 .00 лв. 

1369.00 лв. 

888.00 лв. 

1228.00 лв. 

1817.00 лв. 

Чл.41 . (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва: 

Брой оси на Допустима максимална Данък (в лв.) 

моторното маса 

превозно средство 
равна или по- малка задвижваща ос/оси с други системи за 

повече от от пневматично или с окачване на 

окачване, прието за задвижващата 

еквивалентно на ос/оси 
пневматичното 

А) с две оси 12 13 40.00 лв. 80.00 лв. 

13 14 80.00 лв. 200.00 лв. 

14 15 200.00 лв. 250.00 лв. 

15 - 250.00 лв. 600.00 лв. 

Б) с три оси 15 17 80.00 лв. 150.00 лв. 

17 19 150.00 лв. 250.00 лв. 

19 21 250.00 лв. 350.00 лв. 

21 23 350.00 лв. 450.00 лв. 



23 - 450.ООлв. 800.00 лв. 

В)с четири оси 23 25 350.00 лв. 400.00 лв. 

25 27 400.00 лв. 500.00 лв. 

27 29 500.00 лв. 800.00 лв. 

29 - 800.00 лв. 1500.00 лв. 

СТАВА: 

Чл.41. (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва: 

Брой оси на Допустима максимална 

моторното маса 

превозно средство 
равна или по- малка 

повече от от 

А) с две оси 12 13 

13 14 

14 15 

15 -
Б) с три оси 15 17 

17 19 

19 21 

21 23 

23 -

В)с четири оси 23 25 

25 27 

27 29 

29 -

Данък (в nв.) 

задвижваща ос/оси с други системи за 

пневматично или с окачване на 

окачване, прието за задвижващата 

еквивалентно на ос/оси 
пневматичното 

35.ООлв. 66.00 лв. 

66.00 лв. 173.00 лв. 

173.00 лв. 242.00 лв. 

242.00 лв. 541 .00 лв. 

66.00 лв. 111 .00 лв. 

111 .00 лв. 222.00 лв. 

222.00 лв. 287.00 лв. 

287.00 лв. 439.00 лв. 

439.00 лв. 680.00 лв. 

287.00 лв. 291 .00 лв. 

291 .00 лв. 451 .00 лв. 

451 .00 лв. 713.00 лв. 

713.00 лв. 1055.00 лв. 

инж. НИКОЛАЙ НЕД 
/Кмет на Община Ситово/ 



ОБЩИНА 
ул. 11Трети март"72 
7583 Ситово 

мотиви 

ситово 
тел.: 086/88-22-13 
e-mail: sitovo@sitovo.bg 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Ситово 

ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за определяне на размера на местните данъци 
на територията на община Ситово 
(Основание: чл . 28 от Закона за нормативните актове) 

1. Причини, които налагат приемането на Актуализация на Наредбата: 
Касае се за промяна в : 

Раздел IV, Чл.41 от Наредба за определяне на размера на местните данъци на 
територията на община Ситово 

Чл.41 . (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 

1. до 37 kW включително - 0.4 лв. за 1 kW; 
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0.5 лв. за 1 kW; 
З. над 55 kW до 7 4 kW включително - О. 7 лв. за 1 kW; 
4. над 74 kW до 110 kW включително-1 .4 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW-1 .60 лв. за 1 kW; 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с 
чл. 55, ал . 1 от Закона за местните данъци и такси. 
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке - 10.00 лв. 
2. къмпинг ремарке - 20.00 лв. 
(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 10.00 лв., а за мотоциклети , както следва: 

1. до 125 куб. см включително- 20.00 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително - 30.00 лв. 
З . над 250 до 350 куб. см включително - 40.00 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително - 60.00 лв. 

5. над 490 до 750 куб. см включително - 90.00 лв. 
6. над 750 куб. см - 150.00 лв„ 
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 
1. до 400 кг включително - 5.00 лв. 
2. над 400 кг - 10.00 лв. 
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 
1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 70.00 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 140.00 лв. 
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер на 
15.00 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата 
максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на 
влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 



Брой оси на Допустима максимална Данък (в лева) 
седло вия маса на състава от 

влекач/влекача за превозни средства, 

ремарке посочена в 

свидетелството за 

регистрация на влекача (в 

тона): 

равна или по-малка задвижваща ос/оси с други системи за 
повече от от пневматично или с окачване на 

окачване, прието за задвижващата 

еквивалентно на ос/оси 
пневматичното 

А) с две оси - 18 15.00 лв . 40.00 лв. 

18 20 40.00 лв . 100.00 лв. 

20 22 100.00 лв. 200.00 лв. 

22 25 220.00 лв. 400.00 лв. 

25 26 400.00 лв. 700.00 лв. 

26 28 450.00 лв. 750.00 лв. 

28 29 450.00 лв. 750.00 лв. 

29 31 750.00 лв. 1000.00 пв. 

31 33 1000.00 лв. 1200.00 лв. 

33 38 1200.00 лв. 1500.00 лв. 

38 - 1500.00 лв . 2000.00 лв . 

Б) с три и повече 36 38 1000.00 лв. 2000.00 лв. 

оси 

38 40 2000.00 лв. 2500.00 лв. 

40 - 2500.00 лв. 3500.00 лв. 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други) , 
автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или иэвънгабаритни товари .- и 
други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100.00 лв./ 
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за 
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 200.00 
лв. 

(10) Данъкът за трактори е в размери , както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително - 6.00 лв. 
2. над 18 kW до 37 kW включително - 12.00 лв. 
3. над 37 kW-16.00 лв. 
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 40.00 лв. 
(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движение по 
пътищата в размер на 50.00 лв 
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в 

зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва : 



Брой оси на Допустима максимална 
Данък (в лв.) 

моторното маса 

превозно средство 

равна или по- задвижваща ос/оси с други системи за 

повече от малка пневматично или с окачване на 

от окачване, прието за задвижващата 

еквивалентно на ос/оси 
пневматичното 

А) с две оси 12 13 40.ООлв. 80.00 лв. 

13 14 ВО.00 лв. 200.00 лв. 

14 15 200.00 лв. 250.00 лв. 

15 - 250.00 лв. 600.00 лв. 

Б) с три оси 15 17 80.00 лв. 150.00 лв. 

17 19 150.00 лв. 250.00 лв. 

19 21 250.00 лв. 350.00 лв. 

21 23 350.00 лв. 450.00 лв . 

23 - 450.00 лв. 800.00 лв. 

В)с четири оси 23 25 350.00 лв. 400.00 лв. 

25 27 400.00 лв. 500.00 лв. 

27 29 500.00 лв. 800.00 лв. 

29 - 800.00 лв. 1500.00 лв. 

-Тристранно споразумение между ОБЩИНА СИТОВО , Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация" и „Инфосистемс Интернешънъл" ЕООД , подписано във 
връзка с промените в Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка 
на техническата изправност на пътните превозни средства . Въвежда се изискване 

информационната система за електронно регистриране на извършените периодични 
прегледи на ППС да осигурява възможност и за автоматична проверка за наличието на 
платен данък върху превозните средства . (при тази информационна платформа 
автоматично се прави отказ на технически преглед при неплатен данък за превозното 

средство). При липса на актуална база данни се въвежда възможност за поставяне на 
идентификационни защитни стикери върху квитанциите за платен данък (сходни на тези 
за застраховка ГО). 

- Практическото изпълнени на Чл. 51 ., ал . 1 от Закона за местните данъци и такси от страна на 
Министерството на вътрешните работи . 

-Прекратяване на практиката през последните 10-12 месеца за смяна на адресна регистрация с 
оглед избягване на по-високия данък върху превозните средства в община Ситово в сравнение с 
други общини от област Силистра което от една страна води до понижаването на приходите от 
него, а от друга и до намаляване на общата субсидия за делегираната от държавата дейност 

.„Общинска администрация" съгласно Приложение № 6 кьм чл. 11 , ал. 2 от ЗДБРБ за 2014г., 
респективно същата и в ЗДБРБ за 201 Sг. 



2. Цели които се поставят: 

- По - голям обхват при деклариране на ППС и по-висока събираемост на данъка 
върху превозните средства , които ще дадат възможност за редуциране на размера му 

без това да рефлектира отрицателно върху бюджетното перо „Приходи от данък върху 
превозните средства"; 
-Прекратяване на практиката за смяна на адресна регистрация с оглед избягване на 
по-високия данък върху превозните средства в община Ситово , което ще доведе до 
запазване размера на общата субсидия за делегираната от държавата дейност 
„Общинска администрация " с оглед добра обезпеченост на дейността на общината с 

административен капацитет. 

- Относителна равнопоставеност между задължените по ЗМДТ лица 

З.Финансови и други средства , необходими за прилагането на новата уредба . 
Проектът на предлаганата актуализация на Наредбата не изисква допълнителни 

финансови средства . 

4. Очаквани резултати от прилагането , включително финансови, ако има такива. 
-Определяне размер на данъка , който е съобразен със социалния статус на местното 
население , без това да рефлектира отрицателно върху бюджетното перо „Приходи от 

данък върху превозните средства "; 
-Запазване размера на общата субсидия за делегираната от държавата дейност 
„Общинска администрация". 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 
нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

Забележка: Съгласно чл . 26, ал.2 от Закона за нормативните актове на 
заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок за предложения и становища по 
проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на общинска 
администрация или изпращани на e-mail : sitovo@sitovo.bg 

С уважение, 

Инж.Николай Неделчев 
Кмет на Община Ситово 
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