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О Б Щ И Н А  Ч У П Р Е Н Е  О Б Л А С Т  В И Д И Н 
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/580,400 факс: 09327/580 

e-mail: ob_chuprene@abv.bg     http://os.chuprene.net 
 

 
 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. ЧУПРЕНЕ 
 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от  Ваньо Костадинов Костин 

Кмет на Община Чупрене, област Видин 
 
 
 
ОТНОСНО: Актуализация на Наредбата за определянето на местните данъци  
                 
 
                                                                                   
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА  СЪВЕТНИЦИ , 
 
                   Във връзка с направените изменения и допълнение на Закона за местни 
данъци, ДВ бр.98/27.11.2018 год., Ви предлагам да вземете решение за актуализацията 
на Наредбата за определянето на месните данъци на територията на Община Чупрене, 
считано от 01.01.2019 год.: 
                     
                   „ На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 ал.2 от Закона за 
местни данъци и такси,  Общинският съвет актуализира Наредба за определянето на 
местните данъци, считано от 01.01.2019 год., както следва: 
                  
                     „Чл.41 ал.1 се изменя така:      

             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  е в зависимост от мощността на двигателя : 

            1.имуществен компонент  се определя от стойността на данъка в зависимост 
от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 
производство на автомобила: 

             а) до 55 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW; 
             б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,90 лв. за 1 kW; 
             в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,90 за 1 kW; 
             г) над 110 kW до 150 kW включително –  2,10 лв. за 1 kW; 
             д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,30 лв. за 1 kW; 
             е) над 245 kW – 3,00 лв. за 1 kW;  
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   коригиращ коефициент е за годината на производство на автомобила е 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 
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 се определя  в зависимост от екологичната 
категория на автомобила: 

 
 
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   

 
 
 
С уважение,  
ВАНЬО КОСТИН  
Кмет на Община Чупрене   
 
 
Съгласувал: 
адв. Славяна Младенова 
юридически консултант 
 
Изготвил: 
Мирослав С. Милков 
Специалист „Данъчна дейност” 
      


