
Препис-извлечение от протокол № 3 
от 30.12.2019 година на заседание на 
Общински съвет Стражица по т.18 
от дневния ред: „Проект на Наредба за 
 изменение и допълнение на Наредбата за 
 определяне размера на местните данъци.” 
 
 
     Р Е Ш Е Н И Е 
            № 39 
  
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 2 от Правилника за 
организация и дейността на Общински съвет гр. Стражица, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с 
чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет 
Стражица 

 

        Р Е Ш И : 
 
 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци /Изм. и доп. с Решение № 223 от 
29.01.2009 година, Решение № 398 от 29.01.2010 година, Решение № 521 от 
22.12.2010 година, Решение № 534 от 27.01.20011 година, Решение № 215 
от 03.12.2012 година, Решение № 399 от 20.12.2013 г., Решение № 511 от 
31.07.2014 г., Решение № 194 от 30.09.2016 г., Решение № 217 от 
02.12.2016 г. Изм. и доп. с Решение № 604 от 28.01.2019 г. / 
 
 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
              /Ил.Маринов/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица. 
  

Раздел І Данък върху недвижимите имоти 
 

§ 1.  Било: Чл. 17. /Стар чл. 15 с Решение № 604 от 28.01.2019 г.; Изм. с 
Решение № 223 от 29.01.2009 год., Решение № 215 от 03.12.2012 год., Решение 
№ 217 от 02.12.2016 год./ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се 
определя в размер на 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти 
и 2,2 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти.  

Става: Чл. 17. /Стар чл. 15 с Решение № 604 от 28.01.2019 г.; Изм. с 
Решение № 223 от 29.01.2009 год., Решение № 215 от 03.12.2012 год., Решение 
№ 217 от 02.12.2016 год./ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се 
определя в размер на 2,8 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти 
и 2,8 на хиляда върху данъчната оценка на нежилищните имоти.  

 
Раздел ІV Данък върху превозните средства 
 
§ 2 Било: Чл. 45. /Стар чл. 41 изм. и доп. с Решение № 604 от 28.01.2019 г./ 

(1) /Изменена с Решение № 217 от 02.12.2016г./ 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 се определя по следната 
формула:  

ГДПС = ИмК х ЕК,  
където:  
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 
т;  

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; ЕК е 
екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2  

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

ИмК = СkW х Кгп, където:  
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 
двигателя и е в следните размери: 
а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;  



б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;  
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;  
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,23 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;  
е) над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW; 

 
Става: Чл. 45. /Стар чл. 41 изм. и доп. с Решение № 604 от 28.01.2019 г./ (1) 

/Изменена с Решение № 217 от 02.12.2016г./ 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 се определя по следната 
формула:  

ГДПС = ИмК х ЕК,  
където:  
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 
т;  

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; ЕК е 
екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2  

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

ИмК = СkW х Кгп, където:  
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 
двигателя и е в следните размери: 
а) до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW;  
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;  
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,40 лв. за 1 kW;  
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,55 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW; 
е) над 245 kW – 2,17 лв. за 1 kW; 

 
§3.  Създават се Преходни и заключителни разпоредби към Решение № 

.........., със следния текст: 
§1.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на 

местните данъци на територията на Община Стражица, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 
от ЗМДТ, влиза в сила от 01.01.2020 г. 

 
 


