
На основание чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на  

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 
15.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба 

за допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните данъци в 
Община Котел. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Котел - 
гр.Котел, пл. „Възраждане” №1, стая №2. 

 
ПРОЕКТ 

НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В  
ОБЩИНА КОТЕЛ 

 

 

§ 1. В чл.7 от ал.1 до ал.13, чл.8 и чл.9 на раздел  „Данък върху превозните 

средства” размерът на данъка за отделните видове и категории превозни средства се 

променя, както следва: 

 
Чл.7 от НОРМДОК 

 
ВИД НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 

 

 
Размер по ЗМДТ 

Размер на данъка 
за община Котел 

 
Чл.7, ал.1 от НОРМДОК  

Леки автомобили    

до 37 kW включително  
от 0.34  до 1.02 лв. за 1 kw 

0,40 лв. за 1 kw 

над 37 kW до 55 kW включително  
от 0.40  до 1.20 лв. за 1 kw 

0,48 лв. за 1 kw 

над 55 kW до 74 kW включително  
от 0.54  до 1.62 лв. за 1 kw 

0,64 лв. за 1 kw 

над 74 kW до 110 kW включително  
от 1.10  до 3.30 лв. за 1 kw 

1,32 лв. за 1 kw 

над 110 kW  
от 1.23  до 3.69 лв. за 1 kw 

1,47 лв. за 1 kw 

 
Чл.7, ал.2 от НОРМДОК 

 

Ремаркета    

Товарно ремарке  
от 5 до 15 лв. 

10,90 лв. 

Къмпинг ремарке  
от 10 до 30 лв. 

21.80 лв. 

 
Чл.7, ал.3 от НОРМДОК 

 

Мотопеди  от 10 до 30 лв. 
 

11,99 лв. 

Мотоциклети   

до 125 куб.см включително  
от 12 до 36 лв. 

14.17 лв. 

над 125 до 250 куб.см включително  
от 25 до 75 лв. 

29.43 лв. 

над 250 до 350 куб.см включително  
от 35 до 105 лв. 

41.42 лв. 

над 350 до 490 куб.см включително  
от 50 до 150 лв. 

59.95 лв. 

над 490 до 750 куб.см включително  
от 75 до 225 лв. 

89.38 лв. 

над 750 куб.см  
от 100 до 300 лв. 

119.90 лв. 

Чл.7, ал.4 от НОРМДОК  

Триколка    

до 400 кг включително  
от 4 до 12 лв. 

5,45 лв. 

над 400 кг  
от 6 до 18 лв. 

7,63 лв. 

 
 

 



Чл.7, ал.5 от НОРМДОК 

Автобуси    

до 22 места 
от 50 до 150 лв. 

59.95 лв. 

над 22 места 
от 100 до 300 лв. 

119.90 лв. 

 
Чл.7, ал.6 от НОРМДОК 

 

Товарен автомобил до 12 т техническа допустима 
максимална маса 

от 10 до 30 лв.  
за всеки започнат тон  

товароносимост 

13.08лв.  
за всеки започнат тон 

товароносимост 

 
Чл.7, ал.7 от НОРМДОК 

 

Размер по ЗМДТ Размер на данъка 

за община Котел 

СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ И  

ВЛЕКАЧ ЗА РЕМАРКЕ 

/в лева/ /в лева/ 

Брой оси на седловия 
влекач/ 

влека за ремарке  

Допустима     

максимална маса    

равна или 
повече от  

по-малка  
от  

Д1 
задвижваща ос/оси с 
пневматично или 
с окачване, прието 
за еквивалентно 
на пневматичното 

Д2 
други системи за 
окачване на 
задвижващата 
ос/оси  

Д1 
задвижваща ос/оси  
с пневматично или с 
окачване, прието за 
еквивалентно на 
пневматичното  

Д2 
други системи  
за окачване на 
задвижващата 
ос/оси  

А) с две оси   18 от 8 до 24 от 28 до 84 
8.72 

 
30.52 

 

  18 20 от 28 до 84 от 64 до 192 
30.52 

 
69.76 

 

  20 22 от 64 до 192 от 147 до 441 
69.76 

 
160.23 

 

  22 25 от 190 до 570 от 342 до 1026 
207.10 

 
372.78 

 

  25 26 от 342 до 1026 от 600 до 1800 
372.78 

 
654.00 

 

  26 28 от 342 до 1026 от 600 до 1800 
372.78 

 
654.00 

 

  28 29 от 331 до 993 от 399 до 1197 
360.79 

 
434.91 

 

  29 31 от 399 до 1197 от 655 до 1965 
434.91 

 
713.95 

 

  31 33 от 655 до 1965 от 909 до 2727 
713.95 

 
990.81 

 

  33 38 от 909 до 2727 от 1381 до 4143 
990.81 

 
1505.29 

 

  38   от 1007 до 3021 от 1369 до 4107 
1097.63 

 
1492.21 

 

Б) с три и повече оси 36 38 от 640 до 1920 от 888 до 2664 
697.60 

 
967.92 

 

 
38 40 от 888 до 2664 от 1228 до 3684 

967.92 
 

1338.52 
 

 40   от 1228 до 3684 от 1817 до 5451 
1338.52 

 
1980.53 

 

 
Чл.7, ал.8 от НОРМДОК 

 

 

Специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-
помпи и други), автокранове,специализирани ремаркета  
за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други 
специални автомобили, без тролейбусите. 

от 50 до 250 лв. 
 
 
 

59.95 лв. 

 

  
Чл.7, ал.9 от НОРМДОК   

 

Автокранове с товароподемност над 40 тона, 
специализирани ремаркета за превоз на тежки или 
извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  

от 100 до 300 лв. 
 
 

125.35 лв. 



  
Чл.7, ал.10 от НОРМДОК   

Трактори      

от 11 kW до 18 kW включително  от 5 до 15 лв. 

 
6,54 лв. 

 

над 18 kW до 37 kW включително  от 7 до 21 лв. 
8,72 лв. 

 

над 37 kW  от 10 до 30 лв. 
11,99 лв. 

 

 

 Чл.7, ал.11 от НОРМДОК   

Други самоходни машини  от 25 до 75 лв. 
30.52 лв. 

 
 

 

 Чл.7, ал.12 от НОРМДОК   

Моторни шейни и превозни средства от категория L7e 
от Закона за движение по пътищата  от 30 до 150 лв. 

62.13 лв. 
 

 
 
 
Чл.7, ал.13 от НОРМДОК 

ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ С 
ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА 
НАД 12 Т. 

Размер по ЗМДТ 
/в лева/ 

Размер на данъка 
За Община Котел 

/в лева/ 

Брой оси на 
моторното 
превозно 
средство  

Допустима   

максимална маса    

равна или 
повече  

от  

по-малка  
от  

Д1 
задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 
еквивалентно на 
пневматичното  

Д2 
други системи за 
окачване на 
задвижващата 
ос/оси  

Д1 
задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 
еквивалентно на 
пневматичното  

Д2 
други системи 
 за окачване на 
задвижващата 
ос/оси  

А) с две оси 12 13 от 30 до 90 от 61 до 183 
32.70 

 
66.49 

 

  13 14 от 61 до 183 от 168 до 504 
66.49 

 
183.12 

 

  14 15 от 168 до 504 от 237 до 711 
183.12 

 
258.33 

 

  15  от 237 до 711 от 536 до 1608 
258.33 

 
584.24 

 

Б) с три оси 15 17 от 61 до 183 от 106 до 318 
66.49 

 
115.54 

 

  17 19 от 106 до 318 от 217 до 651 
115.54 

 
236.53 

 

  19 21 от 217 до 651 от 282 до 846 
236.53 

 
307.38 

 

  21 23 от 282 до 846 от 434 до 1302 
307.38 

 
473.06 

 

  23 

 
от 434 до 1302 от 675 до 2025 

473.06 
 

735.75 
 

В) с четири  оси 23 25 от 282 до 846 от 286 до 858 
307.38 

 
311.74 

 

 
25 27 от 286 до 858 от 446 до 1338 

311.74 
 

486.14 
 

  27 29 от 446 до 1338 от 708 до 2124 
486.14 

 
771.72 

 

  29 

 
от 708 до 2124 от 1050 до 3150 

771.72 
 

1144.50 
 

 
  
 
   



Чл.8 от НОРМДОК 

Плавателни средства     

Корабите, вписани в регистрите на малките кораби в 
българските пристанища и в регистрите на общините за 
корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с 
Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите 

от 1 до 3 лв. за всеки 
започнат бруто тон 

1,09 лв.  
за всеки започнат бруто тон 

 
 
 
 

Корабите, без яхтите, скутерите,влекачите и тласкачите, 
вписани в регистъра на големите кораби в българските 
пристанища 
 
 
 
 

от 1 до 3 лв. за всеки 
започнат бруто тон до 

40 бруто тона включително 
от 0.10 до 0.30 лв. за всеки 

започнат бруто тон над 
40 бруто тона 

1,09 лв. 
за всеки започнат бруто тон 

до 40 бруто тона и  
0,11 лв. 

за всеки започнат бруто тон  
над 40 бруто тона 

 
 

Джетовете  от 100 до 300 лв. за брой 
109,00 лв. за брой 

 

Ветроходните и моторните яхти  
 

от 20 до 60 лв. за всеки 
започнат бруто тон 

21.80 лв.  
за всеки започнат бруто тон 

 

Скутерите от 2.70 до 8.10 лв. за киловат 
2,94 лв. за киловат 

 

Влекачите и тласкачите  от 0.14 до 0.42 лв. за киловат 
0,15 лв. за киловат 

 

Речните несамоходни плавателни съдове  
 
 

от 0.50 до 1.50 лв. за тон 
максимална товароподем- 

ност 

 
0,55 лв.  

за тон максимална 
товароподемност 

 
 

 
 
 
 
 Чл.9 от НОРМДОК   

За гражданските въздухоплавателни  
средства  Размер по ЗМДТ 

/в лева/  

Размер на данъка 
За Община Котел 

/в лева/  

Самолети в експлоатация с валиден 
сертификат за летателна годност и за вертолети 

от 20 до 40 лв. за всеки 
започнат тон максимално 

излетно тегло. 

21.80 лв.  
за всеки започнат тон максимално 

излетно тегло 
 

Параплан от 12 до 24 лв. 
13.08 лв. 

 

Делтаплан  от 12 до 24 лв. 
13.08 лв. 

 

Мотоделтаплан  от 20 до 40 лв. 
21.80 лв. 

. 

Свободен балон  от 30 до 60 лв. 
32.70 лв. 

 

Планер  от 30 до 60 лв. 
32.70 лв. 

 

 
 

§ 2. Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата се допълват по 

следния начин: 

Създава се нов §5, както следва: 

 

§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера 

на местните данъци в Община Котел влиза в сила от 1 януари 2017 г. 

 

 

             
             



 

 

 
МОТИВИ: 

 
       1.Причини, които налагат необходимостта от промяна на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци в Община Котел: 
 

Общината като основна административно-териториална единица със своя 
собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата й 
обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите 

финансови средства. 
Местната власт като цяло има също така редица отговорности и 

задължения, в т.ч.: 
- Развитие на територията като среда за живота на човека; 

- Развитие на инфраструктурата - пътна инфраструктура, градски 

транспорт, водоснабдяване и канализация, улично осветление,  електронни и 

други комуникации; 

- Осигуряване материалната база на образованието и грижата за 

подрастващите (детски ясли, градини, училища); 

- Грижи за хората от третата възраст; 

- Грижи за хората в неравностойно положение; 

- Осигуряване на устойчива градска среда и други. 

За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди 
всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс. 

В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които 
трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на 

общинските разходни отговорности, т.е. данъчните приходи трябва да съответстват 
на местните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно 
„жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните 

разходни задължения /като се включи и инфлацията/. 
Местните данъци по своя характер представляват имуществени данъци.  

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, 
общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, 
по реда и в границите определени с него.  

Тази промяна в Закона за местните данъци и такси е в сила от 01.01.2008 
г., и е продиктувана от това, че на законово ниво се въвежда конституционното 

изискване на чл.141, ал.3 от Конституцията на Република България, съгласно 
който общинският съвет определя данъци при условия, по реда и границите, 
установени със закон. 

С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на общинския 
съвет се лимитират от минимални и максимални граници, установени от 

законодателя за всеки вид местен данък. 
С предоставянето на общините на правото да определят размерите на 

местните данъци се продължава процеса на финансовата децентрализацията и се 

укрепва местното самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на 
процеса е засилването на финансовата самостоятелност и автономност на 

общините. Така дадените правомощия позволяват на общините да направят 
сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите 

по общинските бюджети. 
 



 

 
 

 
І. ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА. 

 

Размерът на Данъка върху превозните средства в Община Котел не е 
променян от първоначалното му определяне към 01.01.2008 г., като в същото 

време минималната работна заплата тогава беше 220 лв., сега е 420 лв., а за 
следващата 2017 г. се предвижда да е 460 лв.,т.е. ръст от 109%. Към момента 
размерът на данъка върху превозните средства е почти до определената от ЗМДТ 

долна граница за този вид местен данък.  
Предложението за увеличаване размера на данъка върху превозните 

средства е направено с цел продължаване процеса на финансовата 
децентрализация на Община Котел, като осигуряването на повече собствени 
приходи от този вид местен данък ще даде възможност да бъдат реализирани 

редица проекти за: 
- Проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни 

обекти на територията на Община Котел; 

- Изграждане на нови улици; 

- Преасфалтиране улици; 

- Проектиране и реализиране на нови инвестиционни обекти в областта 

на  транспортната инфраструктура; 

- Други подобни дейности и мероприятия свързани с изграждане, 

подобряване и модернизация на транспортната инфраструктура на Община Котел. 

Успешното изпълнение на поетите ангажименти по започнатите вече 

проекти през тази година, както и участието на Община Котел в бъдещи такива се 
гарантира в много голяма степен от осигуряване на достатъчно финансови 
средства, в т.ч. от собствени данъчни приходи. 

Следва да се има предвид, че Закона за местни данъци и такси 
регламентира освобождаване от данък върху превозните средства лекият 

автомобил собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с 
обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117.64 kw. 

Данъчни облекчения ползват и собствениците на следните превозни 

средства: 
       – 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  от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с 
намаление 40 на сто.” 
        – 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 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 ЗМДТ данък.” 
         – 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 ЗМДТ данък.” 
          – За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 
автобусни линии в градовете и в слабонаселените 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.” 

Очакваните постъпления за 2017 г. от данък върху превозните средства са 
в размер на 280 000 лева. 

При направената промяна в размера на данъка  върху превозните  

средства, през 2017 г. постъпленията в общинския бюджет от този вид местен 
данък ще се увеличат допълнително с около 16 000 лв.  

При условие, че не се приемат направените предложения за изменение в 
размера на  данъка върху превозните средства ще се запази тежестта на облагане 
от 2016 г., което може да доведе до недостиг на собствени приходи в бюджета на 

Община Котел за 2017 г. и необвързаност с разходната му част. 
 

ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА. 
Целта на приемането на настоящите промени е да се осигурят достатъчно 

финансови средства в Общинския бюджет за 2017 г., изпълнение на поставените в 

Общинския план за развитие на Община Котел 2014-2020 г.,  цели и постигане на 
заложените очаквани резултати от това. 

  
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА. 

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на 
местните данъци на територията на Община Котел, не е необходимо разходването 
на бюджетни средства. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в 
Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите. 

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 
Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните 

данъци на територията на Община Котел, не противоречат на норми от по-висока 
йерархия и на европейското законодателство. 
 
 


