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УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
В приложените към настоящото предложение мотиви съм 

изложил аргументите относно това, кое налага изменението на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Нова Загора. 
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 1, ал. 2 от 

ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК, предлагам на 

Общинския съвет да приеме следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 
76, ал. 3 от АПК, Общински съвет Нова Загора променя Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Нова Загора, както следва: 

 
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят  следните изменения: 

1. т. 7 придобива следния текст: „туристически данък;”. 
2. създава се т. 8: 

„8. данък върху таксиметров превоз на пътници”. 
3. създава се т. 9: 

„9. други местни данъци, определени със закон”. 

 
§ 2. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. т. 4 се изменя така: 
„4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които 

получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с 
нестопанска цел със статут в обществена полза за получените и 

предоставените дарения;”. 
 

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения: 
1. ал. 4 придобива следния текст: 

     „(4). Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 
от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на 
дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 



2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата 

на общото тегло в размер, както следва: 
1. до 400 кг включително - 6 лв.; 

2. над 400 кг - 9 лв.  

 
2. ал. 8 придобива следния текст: 

    „(8). Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, 
бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без 

тролейбусите, в размер на 75 лв.” 
 

3. ал. 9 придобива следния текст: 
    „(9). Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в 

размер на 150 лв.” 
 

4. ал. 12 придобива следния текст: 
     „(12). Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни 

средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, е в 
размер на 75 лв. 

 

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения: 
1. ал. 3 придобива следния текст: 

     „(3). Освобождават се от данък електрическите автомобили, 
мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства 

категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 
168/2013. 

 
2. създава се ал. 4: 

     „(4). За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, 
данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на 

регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни 
превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено 

задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи 
след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на 

удостоверение за предаване за разкомплектуване. 
 

3. създава се ал. 5: 

    „(5). Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни 
средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 

143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните 
средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с 

табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията 
на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591. 
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