
                                                                                                                                

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 

§1.  В Раздел IV ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

 Изменя се текста на чл.41, ал.5  

Стар текст: 

Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за 

сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 100 лв. 

 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача –  200 лв. 

Нов текст 

чл.41, ал.5 Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя 

на местата за сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 50 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача –  100 лв. 

 
 

§2. В Раздел IV ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

 Изменя се текста на чл.41, ал.6 

Стар текст: 

 Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 

кг товароносимост. 

 

Нов текст: 

Чл.41, ал.6 Данъкът за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т е в размер на 10 лв. за 

всеки започнати 750 кг товароносимост. 
 

§3.  В Раздел IV ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

 Изменя се текста на чл.41, ал.7 

Стар текст: 

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: 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
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Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача 

за ремарке 

Допустима 

максимална маса на 

състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за 

регистрация на 

влекача (в тона): 

Данък (в лева) 

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 
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31 33 1114 1545 

 

 
33 38 1545 2348 

 

 
38 - 1712 2327 

Б) с три и повече 

оси 
36 38 1088 1510 

 38 40 1510 
2088 

 

 40 - 2088 

 

3089 

 

  

Нов текст: 

чл.41, ал.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 

седловия 

влекач/влекача за 

ремарке 

Допустима максимална маса на 

съсътава от превозни средства, 

посочена в свидетелството за 

регистрация на влекача 

 

Данък (в лева) 

 

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 - 18       8,00      28,00 

 18 20      28,00      64,00 

 20 22      64,00    147,00 

 22 25    190,00    342,00 

 25 26    342,00    600,00 

 26 28    342,00    600,00 

 28 29    331,00    399,00 

 29 31    399,00    655,00 

 31 33    655,00    909,00 

 33 38    909,00 1 381,00 

 38 - 1 007,00 1 369,00 

Б) с три и повече 

оси 

36 38    640,00    888,00 

 38 40    888,00 1 228,00 

 40 - 1 228,00 1 817,00 

 

 

§4 . В Раздел IV ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

Изменя се текста на чл.41, ал.13 

Стар текст: 
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 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

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 51 

104 

 

 13 14 104 286 

 14 15 286 
403 

 

 

 
15 - 403 911 

Б) с три оси 15 17 104 180 

 17 19 180 369 

 19 21 369 
479 

 

 21 23 479 738 

 23 - 738 
1148 

 

В) с четири оси 23 25 
479 

 
486 

 25 27 486 
758 

 

 27 29 758 
1204 

 

 29 - 1204 
1786 

 

 

Нов текст: 

чл.41, ал.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 

моторното 

превозно 

средство 

 

Допустима максимална маса 

 

Данък (в лева) 

 

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   61,00 

 13 14   61,00 168,00 

 14 15 168,00 237,00 



 15 - 237,00 536,00 

Б) с три оси 15 17   61,00 106,00 

 17 19 106,00 217,00 

 19 21 217,00 282,00 

 21 23 282,00 434,00 

 23 - 434,00 675,00 

В) с четири оси 23 25 282,00 286,00 

 25 27 286,00 446,00 

 27 29 446,00 708,00 

 29 - 708,00 1 050,00 

 

          §5. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Перник влиза в 

сила от датата на публикуването и в поне един местен ежедневник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


