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изх. №_______/_______2013 г. 
      
        ДО 
        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
        ГР. СТРАЖИЦА 
        П Р Е Д Л О ЖЕ Н И Е 
        От инж. Детелина Борисова 
        Кмет на Община Стражица 
         
 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Стражица, считано от 01.01.2014 г. 
 
 Уважаеми съветници,  

Във връзка с направени промени в Закона за местните данъци и такси /изм. и доп. ДВ. 
бр.101 от 22 Ноември 2013 г./ 
 

Предлагам следния проект за решение: 
 

Общинския съвет на основание чл. 21, ал.2 т. 23 и 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  
 

Р Е Ш И: 
 

Приема следните изменения в Наредбата за определяне размера на  местните данъци 
на територията на Община Стражица, считано от 01.01.2014 г. 

  
1. В Чл. 7 се правят следните допълнения: 

Създава се нова ал. 4: 
„ (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. ” 

 
2. В чл. 43, ал. 1 
Било: (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.  
Става: (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, 

снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните 
категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 от ЗМДТ 
данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто. 

 
Създава се нова ал. 2 
(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и 

съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто 
намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от 
определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от ЗМДТ данък. 

 



Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 
(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 

двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща 
с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто 
намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък. 

 
Досегашната ал. 3 става ал. 4. 
Създава се нова ал. 5 
(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се 

удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 
превозното средство с определената от производителя екологична категория. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Инж. Детелина Борисова 
Кмет на Община Стражица 
 
 
 
 


