
Приложение № 3

код по ЕБК: 5503

община: БРЕГОВО

 (1)  (2)

Размер (ставка) на данъка върху недвижимите

имоти, определен от общинския съвет за 2022 г. по

чл. 22 от ЗМДТ - за жилищни имоти на

физически лица (‰) 2.70

Размер (ставка) на данъка при възмездно

придобиване на имущество (недвижимо), 

определен от общинския съвет за 2022 г. по чл. 47,

ал. 2 от ЗМДТ (%) 3.00

Размер (ставка СkW) на данъка върху превозните

средства, определен от общинския съвет за 2022 г.

по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ- за леки и тов.

автомобили до 3,5 т. с мощност на двигателя над

74 kW до 110 kW включително  (лв.)

1.45

Размер на данъка върху превозните средства, 

определен от общинския съвет за 2022 г. по чл. 55,

ал. 6 от ЗМДТ - за товарен автомобил над 3,5 т, но

не повече от 12 т технически допустима

максимална маса (лв.) 10.00

Изготвил: ЖАСМИНА ГЕНЧЕВА                   Директор на дирекция Местни данъци и такси:

             /име, фамилия, подпис/                                                                    …………………………………

тел. за контакт:……………………..

/име, фамилия, подпис/

Справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти, данъка при възмездно придобиване на имущество 

и данъка върху превозните средства за 2022 г.

Забележки: 1. Общините, които имат промяна в размера (ставката) на изброените в таблицата данъци за 2022 г.

в сравнение с определения размер за 2021 г, прилагат към справката и заверен препис от решението на

общинския съвет, с което е извършена промяната, както и заверен препис на съответните текстове на

наредбата на общинския съвет, с които се определят конкретните размери на гореспоменатите данъци за 2022

г. Ако промяната произтича от съдебно решение , към справката се прилага и копие от съответната документация 

по делото. 

2. Общините, при които данъкът върху превозните средства по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ за 2019 г. е

определен съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти на основание § 40 от ПЗР

към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в

сила от 1.01.2019 г.) и нямат ново решение на общинския съвет за промяна на ставката за 2021 г. и 2022 г.,

прилагат към справката и уведомление за определянето на минимални размери на данъка по чл. 55, ал. 1 за 2021

г. на основание посочения § 40, както и чл. 1, ал. 3 от ЗМДТ.

3. Общините, при които решението на общинския съвет за определяне на размерите на местните

данъци за 2022 г. се оспорва или протестира, отбелязват това в справката и прилагат копие на акта, с които се

оспорва/протестира решението, както и копия от други постановени в хода на делото актове, когато са налични

такива.

                       4. В колона 2 се посочват само числа без мярна единица.



e-mail:……………………………..                                     Кмет на общинатаИЛИЯН БЪРСАНОВ

                                                                                                                                                           /име, фамилия, подпис и печат/


