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Глава първа
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на
местните данъци на територията на Община Съединение.

Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък;
7. Туристически данък;
8. Други местни данъци, определени със Закон.
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при

условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година Общинския съвет не е определил размера на

местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия
размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет размер и начин на
определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация –
отдел “Местни приходи и стопанска дейност”, гр. Съединение, бул. “6-ти септември” № 13, в
касите в кметствата или безкасово по съответната сметка.

Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се
извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на
общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона
за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране
се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100
000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на
издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.

Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с
гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

Глава втора
Местни данъци

Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на
територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените
места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен
устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти,  заети от улици,  пътища от
републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните
строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти,
държавна и общинска собственост.
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(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените
земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими
имоти.

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е
данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на

което имотът е предоставен за управление.”
Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото

вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. в брой в касите на общината и кметствата.
2. по банков път – по банковата сметка на общината;
3. с пощенски запис.
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на

ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Чл.11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща в сроковете, посочени в чл.28,

ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
 (2) На предплатилите за цялата година в срока по чл.28,  ал.2  от Закона за местните

данъци и такси се прави отстъпка в размер 5 на сто.
Чл.12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24

от Закона за местните данъци и такси.
Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на

общината, на територията на която се намира имотът.
Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя върху данъчната

оценка съгласно Приложение № 1 към настоящата наредба.
Чл.16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми

съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота,
местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно
задължените лица.

Чл.17. (1) (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-
високата между отчетната стойност и данъчната оценка, съгласно Приложение № 2, а за
жилищните имоти – данъчната им оценка, съгласно Приложение № 2.

(2) За жилищните и нежилищните имоти,  върху които имат право на собственост,
съответно им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават
декларации по реда и сроковете по чл.14.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се
определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят
на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл.18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по
чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя
върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от
Общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или
на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на
следващата година.

(3) Алинея 2,  изречение първо не се прилага за нежилищните имоти,  които са
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собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на
ползване.

Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100

на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
Чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна

декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка,

лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна
декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание
имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на
чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български
граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими
и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания
и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено
друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на
наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по

завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по

права линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.25 или техните

законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за
местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако
последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от
имуществото му в страната.

Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява
съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за
всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на
заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 – 6,6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38

от Закона за местните данъци и такси.
Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по

реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
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Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства,
придобити по възмезден начин. Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и
при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите
по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за
движение в страната.

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или
въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на
инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права
линия и между съпрузи.

Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента

на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за
местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в
размер на:

а) 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 6,6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а";
в) 6,6 на сто – при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях

по давност.
(2)  При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,0 на сто върху

оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-
висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява,
данъкът се начислява върху превишението.

Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните
данъци и такси.

Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в
останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото
лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни
права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи -  в
двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от
Закона за местните данъци и такси, а в случаите по чл.44, ал.3 от Закона за местните данъци и
такси – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи
на вписване.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република
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България и регистрирани на територията на Община Съединение;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и регистрирани на

територията на Община Съединение;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България

за гражданските въздухоплавателни средства и регистрирани на територията на Община
Съединение.

Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния

им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.41. (1) Данъка върху превозните средства по чл. 55, 56 и 57 от ЗМДТ се определя
съгласно Приложение № 2 от настоящата наредба.

Чл.42. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните
данъци и такси.

Чл.43. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74  kW  вкл.,  снабдени с
действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(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 от ЗМДТ се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии
в градовете, които се субсидират от общината, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,
определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се
използват за други цели.

Чл. 44. / (1) Данъкът върху превозните средства се плаща в сроковете по чл.60, ал.1 от
Закона за месните данъци и такси. На предплатилите за цялата година в срока по чл.60, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси се прави отстъпка 5 на сто .

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата
година,  данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им,  съответно на
регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на
годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Чл.45. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес,
съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в
случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която е
регистрирано превозното средство.

Раздел V
Патентен данък

Чл.46. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности
на територията на Община Съединение, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V
от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за
доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение

на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за

данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за

облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Чл.47. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е

прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна
дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни
месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.46 от настоящата наредба. В този
случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на
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Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв.

или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по
общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал.1  и 2  патентният данък за текущата година е дължим до края на
тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от
годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на
патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за
данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл.48. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно
съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък
за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с
изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от
Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на
тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или
прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в
т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през
течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка,
размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя
на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение №
4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се
промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за
данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в
обстоятелствата.

(6) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора,
раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците
върху доходите на физическите лица.

(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на
дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на
прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за
дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение № 4.

Чл. 49. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък,
могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена
работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление
на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за
тази дейност през цялата данъчна година;

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд
през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от
приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази
дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три
дейности облекчението не се прилага

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и
извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4
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към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат
работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения
патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към
декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на
чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата
данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на
решението.

Чл.50. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна
декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка,
до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната
декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по
ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно
декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава
и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по
чл.48, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца,
следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.48, ал.1 и 2.

Чл.51. (1) Данъчните декларации по чл.50 се подават в общината, на територията на която
се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място –  в общината,  където е постоянният
адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез
пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е
постоянният адрес на пълномощника.

Чл.52. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата

част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на
декларацията по чл.50, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока
за подаване на декларацията.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира
обектът,  в който се извършва патентна дейност,  а когато патентната дейност не се извършва в
обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният
адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.51, ал.2
данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника.

(4) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през
годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в
размера на данъка.

Чл.53. Лицата по чл.47, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение
№ 3
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.
Раздел VІ

Туристически данък
Чл. 54. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение

на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно

задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за

облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.55. (1) Туристическият данък се определя съгласно Приложение № 4 към настоящата

наредба:
 (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя,  като броят на

предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал.  2  се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на

месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от

данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване,
разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата
календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по формула, съгласно чл.61с, ал.5 от Закона за
местните данъци и такси.

Чл. 56. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2
от Закона за туризма.

Глава трета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл. 57.  Който не подаде декларация по чл. 14 ЗМДТ, не я подаде в срок, както и не посочи
или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък
размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а
юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-
тежко наказание.

Чл. 58. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде
декларация по чл. 32 ЗМДТ , не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено
по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.

(2) За нарушение по чл. 41 ЗМДТ на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200
лв.

Чл. 59. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по
възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху
укритата част.

Чл. 60. (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н ЗМДТ или не я подаде в срок, се
наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по
чл. 61н ЗМДТ, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване
от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв. ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 61 (1) При неспазване на разпоредби по тази наредба извън случаите по чл. 123, 124 и
125 ЗМДТ на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и
едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
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(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите
по този наредба.

Чл. 62. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на
общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или
от упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.

(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени
от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.

(4) За маловажни случаи на административни нарушения по тази Наредба, установени при
извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв.
За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган
и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на
глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати
глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако
нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за
установяване на административното нарушение.

1. Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на
общината и/или определени от него лица.

§ 2.  Тази наредба се издава на основание чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и
отменя досегашната Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и
цени на услуги на територията на община съединение в частта й касаеща местните
данъци, Приета с решение № 95 от 09.02.2005 г., допълнена с решение № 220/30.03.2006 г. ,
решение № 336/18.07.2007 г., решение № 12/21.12.2007 г., изм. и допълн. с решение №22 от
31.01.2008 г., изменена и допълнена с Решение №143/28.01.2009 г., протокол №12, изменена и
допълнена с решение №172/13.03.2009 г., протокол №13, изменена и допълнена с решение №
237/21.12.2009г., протокол №18, изменена и допълнена с решение № 355/22.02.2011г., протокол
№ 29, изменена и допълнена с Решение № 376/31.03.2011г., протокол № 30, изменена и
допълнена с Решение № 97/17.08.2012г., протокол № 12

.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/Атанас Вълков/
ПРОТОКОЛИСТ:

           /Т. Маринчешка/
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Приложение  № 1
към чл. 15 от Наредбата

Данък върху недвижимите имоти:

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО РАЗМЕР НА ДАНЪКА ЗА 2013 г.
1. Гр.Съединение 2 на хиляда
2. С.Найден Герово 2 на хиляда
3. С.Драгомир 2 на хиляда
4. С.Правище 2 на хиляда
5. С.Любен 2 на хиляда
6. С.Неделево 2 на хиляда
7. С.Церетелево 2 на хиляда
8. С.Голям Чардак 2 на хиляда
9. С.Малък Чардак 2 на хиляда

10. С.Царимир 2 на хиляда
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Приложение № 2
към Раздел ІV от Наредбата

Данък върху превозните средства

І. За леки автомобили общинския съвет определя размера на данъка с наредбата по чл.1,
ал.2  от ЗМДТ съобразно мощността на двигателя,  коригиран с коефициент в зависимост от
годината на производство, както следва:

№ КW РАЗМЕР НА
ДАНЪКА
за 1 кW

1. До 37 кW включително 0,34 лв.
2. Над 37 кW до 55 кW включ. 0,40 лв.
3. Над 55 кW до 74 кW включ. 0,54 лв.
4. Над 74 кW до 110 кW включ 1,10 лв.
5. Над 110 кW 1,23 лв.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

Брой на годините от годината на
производство, включително годината на

производство

Коефициент

Над 14 години 1
Над 5 до 14 години включ. 1,5
До 5 години включително 2,8

ІІ. Общинския съвет определя с наредбата по чл.1, ал.2 от ЗМДТ данъка за ремаркета на
леки автомобили в размер както следва:

    1.товарно ремарке -    5.00 лв.
    2.къмпинг ремарке - 10.00 лв.

ІІІ.Мотопеди  -  10.00 лв.

ІV.Мотоциклети:
№ Куб.см. Размер на данъка
1. До 125 куб.см.включително 12,00 лв.
2. Над 125 до 250 куб.см вклю 25,00 лв.
3. Над 250 до 350 куб.см вклю 35,00 лв.
4. Над 350 до 490 куб.см вклю 50,00 лв.
5. Над 490 до 750 куб.см вклю 75,00 лв.
6.     Над 750 куб.см 100,00 лв.

V. Триколка на базата на общото тегло в размер както следва:
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   1. до 400 кг.включително   - 4,00 лв
   2. над 400 кг.                       – 6,00 лв

VІ.Автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер както следва:
    1. до 22 места, включително мястото на водача  -    50,00 лв.
    2. над 22 места включително мястото на водача -    100,00 лв

VІІ.Товарен автомобил до 12 т. технически допустима максимална маса в размер на 10,00
лв.   за всеки започнат тон товароносимост.

VІІІ.Седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата маскимална 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:

Равна или
повече от

По-малка от Задвижваща
ос/оси с

пневматично
или с окачване,

прието за
еквивалентно

на
пневматичното

Други
системи за
окачване на
задвижващ
ата ос/оси

А/ с две оси - 18 8,00 лв. 28,00 лв.
18 20 28,00 лв. 64,00 лв.
20 22 64,00 лв. 147,00 лв.
22 25 190,00 лв. 342,00 лв.
25 26 342,00 лв. 600,00 лв.
26 28 342,00 лв. 600,00 лв.
28 29 331,00 лв. 399,00 лв.
29 31 399,00 лв. 655,00 лв.
31 33 655,00 лв. 909,00 лв.
33 38 909,00 лв. 1381,00 лв.
38 - 1007,00 лв. 1369,00 лв.

Б/ с три оси 36 38 640,00 лв. 888,00 лв.
38 40 888,00 лв. 1228,00 лв.
40 - 1228,00 лв. 1817,00 лв.

ІX. Данък за специализирани строителни машини/ бетоновози, бетон-помпи и
други/,автокранове,специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и
други специални автомобили,без тролейбусите в размер на   50,00 лв.

Брой оси на седловия
влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална
маса на състава от

превозни
средства,посочена в
свидетелството за

регистрация ва лекача

Данък
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X. Данък за автокранове с товароподемност над 40 тона , специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в размер на  100,00
лв.

XІ.Данък за трактори в рамер, както следва:

  1. от 11 кW до 18 кW включително    - 5,00 лв.
      2. над 18 кW до 37 кW включително  - 7,00 лв.
      3. над 37 кW       - 10,00 лв.

XІІ.Данък за други самоходни машини в размер на  25,00 лв.

XІІІ.Данък за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движение
по пътищата в размер на   50,00 лв.

XІV. Данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в
зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването както следва:

Брой оси на
моторното
превозно
средство

Допустима максимална
маса

Данък

Брой оси на
моторното
превозно
средство

Равна или
повече от

По-малка
от

Задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване,прието за

еквивалентно на
пневматичното

Други системи за
окачване на

задвижващата
ос/оси

А/ с две оси 12 13 30,00 лв. 61,00 лв.
13 14 61,00 лв. 168,00 лв.
14 15 168,00 лв. 237,00 лв.
15 - 237,00 лв. 536,00 лв.

Б/ с три оси 15 17 61,00 лв. 106,00 лв.
17 19 106,00 лв. 217,00 лв.
19 21 217,00 лв. 282,00 лв.
21 23 282,00 лв. 434,00 лв.
23 - 434,00 лв. 675,00 лв.

В/ с четири оси 23 25 282,00 лв. 286,00 лв.
25 27 286,00 лв. 446,00 лв.
27 29 446,00 лв. 708,00 лв.
29 - 708,00 лв. 1050,00 лв.

ХVІ. По чл. 56 от ЗМДТ, Общинския съвет определя данъка за:

1.Корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешни води без контакт с Черно море и
река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер на  1,00 лв. за всеки започнат бруто тон

2.Корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища  в размер както следва:

- за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително 1,00 лв.
-за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона 0,10 лв.
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3.Джетовете в размер на 100,00 лв. за брой

4. Ветроходните и моторни яхти  в размер на 20,00 лв. за всеки започнат бруто тон

5. Скутери в размер на 2,70 лв. за киловат

6. Влекачите и тласкачите в размер на 0,14 лв. за киловат

7. Речните несамоходни плавателни съдове в размер на 0,50 лв. за тон максимална
товароподемност

ХVІІ. По чл.57 от ЗМДТ , Общинския съвет определя  Данък за гражданските
въздухоплавателни  средства в размер както следва:

     1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за
вертолети 20,00 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло

2. за параплан -              12,00 лв..
3. за делтаплан – 12,00 лв.
4. за мотоделтаплан – 20,00 лв.
5. за свободен балон – 30,00 лв.
6. за планер – 30,00 лв.
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 Приложение № 3
 към чл. 52 от Наредбата

Патентен данък

Съгласно чл.  61  к от ЗМДТ  Общинския съвет определя размера на патентния данък  в
зависимост от местонахождението на обекта .

№ Видове патентни дейности Размер на данъка в
лева

1. Средства за подслон и места за настаняване  с не
повече от 20 стаи-данъкът се определя за стая според
местонахождението но обекта:
1  и  2   звезди за:
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

100
70
50
70
50
50
50
70
50
50

2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се
определя за място за консумация , включително на
открити площи , или за обект , според
местонахождението на обекта:
а/ресторанти :
1 – 2 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен
3 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

15
10
5
10
5
5
5
10
5
5

20
15
10
15
10
10
10
15
10
10
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б/заведения за бързо обслужване:
1 – 2 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

3 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

в/ питейни заведения с изключение на посочените в
буква „е”:
1 – 2  звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

3 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

г/ кафе-сладкарници:
1 – 2 звезди

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
10
5
10
5
5
5
10
5
5

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
10
5
10
5
5
5
10
5
5
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- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

3 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

д/ барове
-дневни:
2 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

3 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

-нощни:
2 звезди
- Съединение
- Голям Чардак

5
3
1
3
1
1
1
3
1
1

20
15
10
15
10
10
10
15
10
10

20
15
10
15
10
10
10
15
10
10

30
20
15
20
15
15
15
20
15
15

30
20
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- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

3 звезди
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

е/ бюфети , каравани и павилиони – за обект
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

15
20
15
15
15
20
15
15

40
30
20
30
20
20
20
30
20
20

250
200
150
200
150
150
150
200
150
150

3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска
площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв.м
нетна търговска площ според местонахождението
на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

5
3
2
3
2
2
2
3
2
2

4. Платени паркинги – данъкът се определя за  място за
паркиране според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак

6
5
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- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

5
5
5
5
5
5
5
5

5. Дърводелски услуги-данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

400
350
300
350
300
300
300
350
300
300

6. Шивашки , кожарски , кожухарски и плетачни
услуги – данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

360
180
120
180
120
120
120
120
120
120

7. Търговия , изработка и услуги за изделия  от
благородни метали – данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

1000
700
500
700
500
500
500
700
500
500

8. Обущарски  и шапкарски услуги- данъкът се
определя според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево

60
50
40
50
40
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- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

40
40
50
40
40

9. Металообработващи услуги –данъкът се определя
според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

400
350
300
350
300
300
300
350
300
300

10. Бръснарски и фризъорски услуги, ветеринарно-
фризъорски услуги – данъкът се определя за работно
място според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

250
150
100
150
100
100
100
100
100
100

11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се
определя на брой устройство  според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

250
180
180
180
180
180
180
180
180
180

12. Козметични услуги , поставяне на татуировки-
данъкът се определя за работно място според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево

180

250
150
130
150
130
130
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- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

130
130
130
130

13. Маникюр , педикюр- данъкът се определя за работно
място според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

250
200
150
200
150
150
150
200
150
150

14. Часовникарски услуги-данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

120
100
100
100
100
100
100
100
100
100

15. Тапицерски услуги-данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

350
300
250
300
250
250
250
300
250
250

16. Автомивки , ремонт , регулиране и балансиране на
гуми –данъкът се определя според местонахождението
на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир

300
200
200
200
200
200
200
200
200
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- Любен 200
17. Авторемонтни , автотенекеджийски ,

автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни
средства – данъкът се определя според
местонахождението но обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

1000
700
500
700
500
500
500
700
500
500

18. Ремонт на електро – и водопроводни инсталации-
данъкът се определя според местонахождението на
обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

300
250
200
250
200
200
200
250
200
200

19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

300
250
200
250
200
200
200
250
200
200

20. Поддържане и ремонт на битова техника , уреди ,
аудио-визуални уреди , климатици , ремонт на
музикални инструменти-данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово

400
350
300
350
300
300
300
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- Драгомир
- Любен

350
300
300

21. Отдаване на видеокасети под наем- данъкът се
определя според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500

22. Компанъонки и компанъони- данъкът се определя
според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

5000
4500
4000
4500
4000
4000
4000
4500
4000
4000

23. Масажистки и масажисти- данъкът се определя
според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

24. Гадатели , екстрасенси и биоенерготерапевти-
данъкът се определя според местонахождението на
обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир

4000
3500
3000
3500
3000
3000
3000
3500
3000
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- Любен 3000
25. Фотографски услуги – данъкът се определя според

местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

300
200
200
200
200
200
200
200
200
200

26. Посреднически услуги при покупко – продажба ,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти-
данъкът се определя според местонахождението на
обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

1500
1300
1000
1300
1000
1000
1000
1300
1000
1000

27. Санитарни възли , наети под аренда- данъкът се
определя според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

250
200
150
200
150
150
150
200
150
150

28. Ключарски услуги , ремонт на брави , поправка на
чанти , книговезки услуги , ремонт на шевни
машини –данъкът се определя според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир

100
80
60
80
60
60
60
80
60
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- Любен 60
29. Ремонт на чадъри , ремонт и зареждане на запалки ,

ремонт на велосипеди , коминочистачни услуги-
данъкът се определя според местонахождението на
обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

70
60
50
60
50
50
50
60
50
50

30. Заложни къщи
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

15000
12000
10000
12000
10000
10000
10000
12000
10000
10000

31. Продажба на вестници , списания , българска и
преводна литература – данъкът се заплаща според
местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

60
30
30
30
30
30
30
30
30
30

32. Ремонт на компютри , компютърна и друга
електронна офис техника/ копирни апарати,факс
апарати , принтери и други/ -данъкът се определя
според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир

800
600
400
600
400
400
400
600
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- Любен 400
400

33. Игри с развлекателен или спортен характер –
данъкът се определя за брой съоръжения според
местонахождението на обекта:
а/развлекателни игрални автомати и други игри ,
функциониращи с монета или жетон
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

б/минифутбол , тенис на маса , хвърляне на стрели ,
пейнтбол и спийдбол , минибаскетбол , бридж ,
табла
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

в/зали за боулинг и кегелбан- за игрален коридор , и
билярд – за маса
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

150
130
100
130
100
100
100
130
100
100

16
12
10
12
10
10
10
12
10
10

100
80
60
80
60
60
60
80
60
60

34. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се
определя според местонахождението на обекта
За 1 кв. м.
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5



Наредба на Общински съвет – Съединение за определяне размера на местните данъци

28

- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

За 1 фитнес уред
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

1,5
1,5
1,5
1,5

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

35. Химическо чистене , пране и гладене – данъкът се
определя според местонахождението на обекта
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

300
250
200
250
200
200
200
250
200
200

36. Мелничарски услуги:
а/мелници за брашно – на линеен сантиметър от
дължината на млевната линия
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

б/мелници за фураж стационарни
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир

25
23
20
23
20
20
20
23
20
20

600
600
600
600
600
600
600
600
600
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- Любен 600
37. Услуги с атрактивен характер :

а/ корабчета
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

б/лодки
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

в/яхти
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

г/джетове
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

д/влакчета
- Съединение
- Голям Чардак

1200
1000
800

1000
800
800
800

1000
800
800

600
550
500
550
500
500
500
550
500
500

1500
1300
1000
1300
1000
1000
1000
1300
1000
1000

1500
1300
1000
1300
1000
1000
1000
1300
1000
1000

45
40
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- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

е/файтони
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

ж/водни ски , водни планери и сърфове , водни
колела , включително надуваеми , водни
увеселения
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

з/зимни ски / включително ски-екипировка / ,
зимни кънки , сноубордове , шейни
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

и/ въртележки , виенски колела , блъскащи се
колички , велосипеди и рикши
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак

35
40
35
35
35
40
35
35

100
90
80
90
80
80
80
90
80
80

250
200
150
200
150
150
150
200
150
150

250
200
150
200
150
150
150
200
150
150

250
200
150
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- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

к/детски колички и моторчета
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

л/стрелбища
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

200
150
150
150
200
150
150

250
200
150
200
150
150
150
200
150
150

400
350
300
350
300
300
300
350
300
300

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства
– данъкът се определя за брой моторно превозно
средство в следните размери:
а/мотопеди  , мотоциклети
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

б/други МПС
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево

300
250
200
250
200
200
200
250
200
200

800
600
500
600
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- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

500
500
500
600
500
500

39. Услуги „Пътна помощ” на пътни превозни
средства- данъкът се определя за брой превозно
средство
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

40. Услуги със земеделска  и горска техника – данъкът
се определя за брой техника , както следва:
а/комбайн
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

б/трактори , тракторни ремаркета , самоходни
шасита и други самоходни и самодвижещи се
машини
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево
- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

в/прикачни, навесни и стационарни машини
- Съединение
- Голям Чардак
- Малък Чардак
- Царимир
- Церетелево

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

11
11
11
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- Неделево
- Правище
- Найден Герово
- Драгомир
- Любен

11
11
11
11
11
11
11
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Приложение  № 4
Към чл. 54 от Наредбата

1. Туристически данък – данъкът се определя за всяка
нощувка съобразно населените места и категорията на
средствата за подслон и местата за настаняване:
1 – 2 звезди
- гр. Съединение
- с. Голям Чардак
- с. Малък Чардак
- с. Царимир
- с. Церетелево
- с. Неделево
- с. Правище
- с. Найден Герово
- с. Драгомир
- с. Любен
3 звезди
- гр. Съединение
- с. Голям Чардак
- с. Малък Чардак
- с. Царимир
- с. Церетелево
- с. Неделево
- с. Правище
- с. Найден Герово
- с. Драгомир
- с. Любен
4 звезди
- гр. Съединение
- с. Голям Чардак
- с. Малък Чардак
- с. Царимир
- с. Церетелево
- с. Неделево
- с. Правище
- с. Найден Герово
- с. Драгомир
- с. Любен

5 звезди
- гр. Съединение
- с. Голям Чардак
- с. Малък Чардак
- с. Царимир
- с. Церетелево
- с. Неделево
- с. Правище

0,80 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
0,60 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.

1,50 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,20 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.

2,00 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,70 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.
1,50 лв.

2,50 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,20 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.

№ НАСЕЛЕНО МЯСТО ЦЕНА:
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- с. Найден Герово
- с. Драгомир
- с. Любен

2,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.



Ilapeg6a 3a ntMeHeuue rr AonLJrHeH[e ua Hape46ara 3a o[peAerqHe pa3Mepa Ha
MecrH[Te AaHBUU Ha repr.rroprrflTa ua O6quHa Cre4nnenue /npuera c pemeHue Ns
167118.02.2013.' B3ero c lrporoxo.n J\! 23 ua o64uxcxr crner - cieanneuue/

l.Ilplleua Hapeg6a sa usMenenue rl AorrLJrHeH[e na Hapeq6ara Ba oflpeAersue
pa3Mepa Ha Mecr,rrre aaHcrlu Ha reprlToprlrra Ha o6qnna Cregunenue /npr.rsra c
Pemesne Jtb 1671 18.02.2013 r.' B3ero c nporor(oJr.r& 23 r., na o6^uncru crser -
Cre4unenne/, cbc cr,rbpxaHue, Ka(To cJIeABa:

$ l. Ifu:neun ce re*crbr na v.n.37, a,. 2 or Hapeq6ara, xofiro npuAo6una cneA'ara
peAaKrlr!fl:

rlrn 37 (2) .{asrxbr ce 3aruar{a rrpu lpexBbpn Hero Ha HeABr.rxr,rMr{, lrMor,
onpa,[qe,,Te BeIqHr.r fipaBa B6pXy HeABnxr.rM r,rMoT r.r MoTopHr.rTe [peBo3Hr,I CpeacTBa, a B
cryrrilr,rre \o qn.44, al. 3 - rru MoMeHTa Ha u3AaBaEe Ha ar(Ta, yaocroBeprBarrl npaBoro rraco6crnenoct, roftro no4,rexu Ha BnucBaHe.

S 2. Crsqasa ce HoBa a;r. 3 rsnr v.l. 32, crc c.ne4Hara peAaxrlufl:rlr. 37 (3) flpu 6esnuuee4no np[Ao6usaHe Ha r,rMyulecrBo, c r.r3rsrrorreHre Ha cryrrrrr{retto ut.2, ttutlal4 floryrrlura uMyrqecrBo, [oAaBar .qerJlapaqus ga o6raraH*o rya g*r*,
3aIInZUIIaT Aalr6(a B .uByMecerreH cpoK oT [otryrlaBaHeTo My.

$ 3. Crrqana ce HoBa a.n. 4 rcru v,r. 37, crc araarr"ru peAarcq[fl:
rl.u. 37 (4) lex-rrapaqu, ro ar. 3 se ce [oAaBa B .rryr*r" no vt. 44, at. 5 u 6r.r ..,. 4g,ar. l, r. 5, 6, 8 u 9 or 3MIT, xaxro r,r 3a noJq re'r,r ,n flpeaocraBeHfl AapeH , or rop,Ar_rqec(u

Jruua c HecrolaHcKa qen 3a oculecrBrBaHe xa o6rqecrneuonoaeana geftrocr.
$ 4' I{:nreun ce ,n ce .uo[brrBa reKcrbr Ha .r,r, 40 or Hape46ara, roilro npuqo6uracIeAHaTa peAaKqtrc:
rl"r. 40 (l) Pasrueprr ua .qaHb*a ce olpeAeJ, or cJryxureJr ua o6uuncrara

a.qMr.rHlrcTpaqr.I,r Bb3 OCHOBa Ha ,qaHHI_r OT per,ncT'pa Ha nSTHr,rTe [peBo3Hrir CpeacTBa,
rroalbpxaH or MrnucrepcrBoro Ha BBTpemrure pa6oru, r.r ce cro6qara nu a*rrro
3aALJTXeHOTO nr.rqe.

(2) .{axuure no al. I ce lpe.qocraB.sr or Munucrepcrnoro ua Sr.raancrar:e nao6uusara:
1. exe4uenuo - rrpe3 x3rpaaeHa z $yrxquouaparqa aBToMarrr3r,rpaHa BprsKa MexryMuuucrepcrnoro na $unancr.rre r.r co$ryepnue npory*, ,u *rnHlrcrpr.rpaHe Ha Mecrul.rre
aaH6rlli u ra*crr Ha cborBerHara o6rrrrsa ga o6ueH Ha aaH'xre or perucr'pa Ha ,,]TH,nre
lp:-::^:ll:!:i.rB4 nor.qlpxaH or MrurcrepcrBoro Ha Bcrperruure pa6orz, Nrlrz. exeMeceqHo - Ha eneKTpOHeH HOCI{TeJL

(3) A;runer I ae ce npr.raara, Koraro:
l.nrrsoro npeBo3Ho cpelcrBo e npu4o6zro tro HacreAcrBo;
2.nrruoro [peBo3Ho cpeAcrBo e co6crseHocr Hu norarao, 

"aro 
,rq";

3.co6crseHr.rrrr/co6cteeuuqure Ha [GTHoro [peBo3uo cpe.{crBo squa./uluar nocro.gses
a.qpec, ctoTBeTHO CeAanErrle Ha Tepr,rToprrrTa Ha cTpaHaTa;
4.ca saluqe ocHoBaHu, 3a [pearBrBaHe upano ua ocao6oxraBaHe or aaHbx;5.ca Ham.rqe ocHoBaHL, 3a [on3Ba'e Ha Aa,brrHn o6rerqe,r.rs no .r,r. 59, an. 4 or 3MnT,(4) Co6creeur,rqr.rre Ha flpeBo3nr,r cpe.qcrBa c rrocrorgen aapec r.rJrr{ ceAirJrr,rrqe EaTepnroprrrra Ha o6rqrna cre4uue,r,re, c Ir3u,,oqeHlle Ha cJryqar.rre uo a.n. 1, gerrapupat
npe4 o6qrzuara [pr.rrexaBaur.rre or rrx [peBo3Hr,r cpeAcrBa B .qByMeceqeH cpoK ornpago6unanero r'ru' 3a npenosurare cpeAcrBa, Korrro He ca peflrcrpupanrr 3a ABHx<eHxe BcTpaHaTa, .uByMeceqHr{rr cpoK 3aIIoqBa Aa Teqe oT AaTaTa Ha perEcTpaqurTa ItM 3a
ABr.rxegr.re. flpu nprl4o6r,rnaHe Ha npeBo3no cpeAcrBo rro HacneAcrBo AeK;rapaqlrrra cenoAaBa B cpoKa rro.r-lt. 32 or 3MIT. Karo B cfiyqarl qe ctrrlara rre e noAaAeHa B rrocoqenrucpox> cnyxuTen ua o6uuncra'ra aaM,H,crpaqfl, o6paryna cayNe6ro ,aprn aa au 

- - --"'



[peBo3HoTo CpeacTBo BA3 OCHOBa Ha AaHHrrTe, HaJrr.rqHu B o6qEHaTa r.r B perr{cTbpa Ha
HACEJIEHI,IETO.

(5) Koraro co6crBe'r.rrlr4Te Ha rrpeBo3H, cpeAcrBa HrMar nocror,er{ a,4pec, c'orBerHo
ceAaJruqe Ha replrropr4sra Ha crparrara, Aeruapaq[u ce [oAaBar rrpeA o6rqunara no
pen4cTparlr4r Ha [peBo3rroTo cpeAcTBo.

(6) co6crnenr,qr4Te Ha rrpeBo3,r.r cpe.4crBa [pe.qrBrBar flpaBoro cra na ocro6oxgaraue
or AaH6r< I,rJrr,r sa [oJr3BaHe Ha AaHtqHo o6lercqeuue c .uaHbqHara aex;rapauu, rro ut. 4 uttu c
loAaBar{e Ha HoBa laHbrrHa AeHrapaqur.

(7) c:ryNnrenxr ua o6rquucrara a.qMr.rurrcrparlr4, Moxe Aa rBncKBa .qoKyr\{eHTr,r,
yaocroBeprBaqr'r $axru u o6cro.srenc:rna, r.rMarqrr 3HaqeHEe 3a AaHbirHoro o6narase.

(8) rlo4a,qeuara reKJrapaq,, or e4un o'r crco6crne,rrrlr4Te noJBBa ocra,aJrnre
crco6crneHuqa.

(9) Koraro nlrlcBar aar{Hr.r 3a roar4rrara Ha npor3BoAcrBo Ha ,,br'oro [peBo3*o
cpeAcTBo, 3a TaKaBa ce fiprleMa ro.4l.rHaTa Ha II:bpBaTa My per[IcTpaufir.

(10) Koraro HqMa Hanuq,a un$op^raqur n o6rqunara sa nrareHr.r.s aaHbK no.ur. 44 or
3M[T, co6crrerurK'T flpe,qcraB{ AoK},r{eHT 3a fiJrareHr,r, AaH'K flpu npra4oounane.ro na
AeK;rap[pa]roro [peBo3Ho cpeAcrBo, a B cnyraraTe rro q;r. 169 or 3axona sa 4aurr srpxy
go6aneuara croftHocr - AoKyr!{eHT, y,4.croBepqBarrl BHacr,ero Ha ,4aH:br€ Bspxy Ao6anenara
crofinocr.;

(11) Koraro B cBr'rAereJrcrBoro 3a perlrcrpaqr, Ha rrpeBo3Hr{Te cpeacrBa ,,o qa. 55, an. 7
or 3M.{T nuucnar raHHr{ 3a AonycruMara MaKcr,rMzr!'rHa Maca Ha cbcraBa or rrpeBo3Hr4
cpeacrBa, B aeKrapaquqra no an. 4 ce flocorrBa aofiycrr.rMara MaKcr,rMaJrHa Maca Ha c6craBa
oT [peBo3Hr.r cpeacTBa, olpeAeJreHa oT [por{3Bo.rl TeJUr.

(12) rlpu ycraHoBrBaHe Hr.r ao[6JrHr.rreJrHr,r o6croqrercrea, Kor,rro ca or 3Haqegr.re 3a
onpeleJlrHe pa3Mepa Ha Aar{5Ka, abnxl,rMrrrT AaHSK Ce OnpeAeJu oT cnyxrzTeJr Ha
o6rqancrara agur4Hr4crpaqu, u ce cso6Iqa.na na Jlltqero.

g 5. [Is reHr ce rexcrLT rra u.n. 43, a:r. 1 or Hapeg6ara, rofiro upngo6nBa cJreAuara
peaaRrlflq:

rl.t. 43 (1) 3a uorone4u r4 Mororlr,rKJrgru c MorrlHocr Ha.qorararelx 4o 74 xW
BK.[rcqUTerHO, X C6oTBeTCTBaUI.I Ha eKonor[rrHa Kareropm ,,Enpo 4" AaHBKAT Ce 3allJrallla c
20 ua cro HaMaJIeHI,Ie, a 3a c'orBercrBarql4Te Ha eKoJIorr{qHLr Kareropfi[, [o-BI,IcoKr4 or
,,Enpo 4" - c 60 na cro HrMaJreHlre or ofipeaeneHr.r, no.r,r. 55, a:r. 3 or 3it{.[T aanrr<.

s 6. llsMeu,, ce reKcrbr na .r.n. 43, a,r. 2 or Hapeg6ara, rofiro npuqo6rra cJreAHara
peaar(III{r!:

9,r. 43 (2) 3a anro6ycure, roBapHr{re arrouo6uml, c rexHr.rqecKr.r Aonycrr,rMa
MAI(CIIMIIJIHA MACAI{AA3,5 T., BJ]EKAqI4TE 3A PCMAPKE I,I CC.qJIOBI,ITE BJIEKAqI{ E ABI,ITATEJII,I,
csorBercrBalrlt4 Ha el(onorllr{Ha Karerop[, ,,Enpo 4", gau:sr<6T ce 3alJrarqa c 20 na cro
HaMaJreHr.re, a 3a cBorBercrBarqzre ua,,Enpo 5,,, ,,Erpo 6,, r,r ,,EEV,' - c 50 sa cro HilMaJreHr.re
or orrpeAeJreHr.r, no qn. 55, a:t.5,6,7 a 13 or 3M,IIT aanrx.

$ 7. I{suenr ce rexcrr,T na v;r.49, a,r, l, r, 4 or Hapeq6ara, xoiiro npuAo6ura
c,ireAHaTa peAaKrlr.ts:

9.n. 49, a,r.I, r. 4 Jluqara, Kor4To r,r3rroJr3Bar pa6oruo urcro sa o6yveurre Ha qrparl ,,o
cIr'fli cr,aa ua 3aroHa 3a 3aHarr re Ii Il3B6pIUBar rlarenrua 4efiuocr o, no"orerrre , r. i 0 ,u
npuroxeuue J'{! 4 r<rrrr frana eT opa, pa3aen qerBBprra or 3M,I[T, 3aurarrlar 50 ua cr:o or
olpeAeJIeHLL naTeHTeH IaHbK 3a cboTBeTHoTo pa6o.ruo uxcro; HaMalreHllero ce [on3Ba, ,,pu
ycroBr4e qe K6M Aer;rapaqurra no qJr. 61u or 3MIT e npr.rJroxeHo Korrfie or
y,qocToBepeHHeTo 3a BIILICBaHe B per cT6pa Ha qI4paIIIITe, X3IaAeHO OT CbOTBeTHaTa
perrroHaJtHa 3aHatrvafi cra xaltapa.

S 8. OrrueHs ce rer(cr.br Ha v.n. 55, a.n. 4 s at. S or Hapea6ara.
I 9. I{rrueus ce rexcrr,T na r. I or llpu.noxenr.re J\b 2 na Hapeg6ara, roiiro

upugo6una cneaHara peaartulq:



I.3a :reru r-r ronapnu anrouo6zm.r c rexHuqecKu llofiycl.xMa MaKcr.rMIIJrHa Maca He
noreve or 3,5 T. roAr.IrrrHurr AaHBK ce cBcrolr or ABa KoMnoHeHTa - r,rMyrrlecrBeH 14

eKoJroruqeH, r{ ce o[peAeff IIo cne4uar:a rfopnayla: f[fIC = I4rraK x EK,rcaero: l.{fIC e
roArrrxHr'rrr pa3Mep Ha AaHrKa B6pXy npeBo3Hr.rre cpeacrBa 3a JreKu r.r roBapHr.( aBTouo6uru c
TexHaqecKr.r Aorrycrr.rMa MaKcr.rMaJrHa Maca He fioBerre or 3,5 r.; tr4rraK e ur'rylllecrBeH
KOMTTOHeHT, rcOfirO Ce Ollpeaen IIo pe.qa Ha r. I: EK e exororprqeH KoMrroHeHT, xofi.ro ce
oflpe,{eJu rro peaa ua t . 2

1. zuyqecrneuurr KoM[oHeHT ce olpeaen or crofiuoc'ra na gau'Ka B 3aBucr.rMocr or
MOIIIHOCTIA HA ABI.ITATCJI', (OP}IT PAHA C KOE(ITAqZCUT B 3ABI,ICI,IMOCT OT TOII,IHATA I{A
[por,r3BoAcrBo ua anrorrlo6r.rna, no cle4uara rfoprr.ryna: I4rraK = CkW x Krn, rtAero:
ckwe 'racrra or cr:ofinoc'rT a na 4aHGKa B 3aBr.cr.Mocr or MorrlHocrra Ha ABr.rrareJrr,
r(orTo ce olpeAeJu oT MOIIHOCTTa Ha ABr,rraTeIs u pa3Mepa Ha aaH6Ka, onpeAeJreE oT
o6rquncrurx cbBer, (aKTo cJreABa:

a) ao 55 rcW sxmoqlrrerruo - 0,34 ne. sa I rW;
6) naa 55 xW ao 74 xW ax.nroqur:eluo - 0,54 m. sa I rW;
a) uaq 74 xW go 110 KW sr;rro.{rrenno - 1,10 nn. aa I rcW;
r) ua4 110 xW 4o 150 xW nruroqr.rreJruo - 1,23 B.:a 1 rW;
A) HaA 150 rW lo 245 rW nxruoqlIreano -1,60 ns. :a 1 rW;e) r^at 245 xW - 2.10 nn. sa 1 xW:
Krn e xonrrynau roe$rzquenr :a roArruara Ha [por43BoAcrBo na agroMo6ura s

TOAI,IHI-i

a.q 15 Ao 20 rop:uuu Bx;rrorrprrenHo

10 ao 1 5 roAHHr,r Bx;rroqrrreJrno
a,q 5 ao 10 roar.rHr4 BKJrroa[.rreJrHo

5 ronusu BK;rroqr.rreJruo ,J
CKOIOTIqHI,IST KOMTIOHEHT CE OIIPEAEJI' OT O6rqUUCrUr CIBET B 3ABIICI4MOCT OT
eKoJrorlrqHara Kareropuq Ha aBTouro6r.ua u B cneaHr,rre pa3Meprir:

l,l
I
1,3

1,s

)

Exo:roruvua rareropzx
6eg eKonorlqua Karerop[r, c
eKoJIOTI4TIHI.I KaTef OpIIt4

,,Erpo 1" u,,Enpo 2"
,,Erpo 3"
,,Enpo 4"
,,Enpo 5"
,,Enpo 6" r.r ..EEV"

Koe$r.rqueur

1,10
1,00
0,80
0,60
0.40

0 10. I{:Mens ce rexcrrr na r. II or [Ipu.rroxerrrle Ns 2 ua Hape46ara, xofiro
npu.qo6lrna cJreanara peAaKqrrs:

II. flausr<rr :a peMapKera Ha ne*r.r r.r roBapHr.r a-sro*,ro6r.rr c rexHuqecKr.r .qoflycrr.rMa
MaKcr4MiurHa Maca He rloBeqe or 3,5 r., ce olpeleJu B pa3Mep, KaKTo cJreABa:

l.ronapno peuapre - 5 ln.:
2.rrrrlnr.rur peuapre - 10 :rs.

811, I{cMeHs ce ret(crr,T Ha r. VII or Ilpt.noxenue .Jt& 2 na Hapeg6ara, rcofiTo
npNno6xna c,regHara peAaKrlrrfl :

- vII. flan:srsr:a ronapen anrouo6un c rexHlqecxr4 Aorrycrr,rMa MaKcrMaJrHa Maca Haa
3,5 r., uo He [oBerre or 12r., e B pa3Mep Ha 10 ns. sa ncexu sanoquaru 750 rr.
TOBapOHOCT.TMOCT.

Ilpnera c perreure l&36/2g.04.2020r., Ilpororo.n Ne7

HA TOIIIHI,ITE OT TOII,IHATA HA IIPOI,I3BOACTBO, BKJIIOIII{TCJIHODOII
Ha npoH3BoACTBO e$uqr,reur
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