
До Община Исперих 

гр. Исперих 
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Даниел  Димитров  -  Председател  на  Общински съвет –  гр. Исперих 

 

 

Относно: Изменение и допълнение на  проекта  за  изменение и допълнение  на  Наредба  

№ 3 за определяне размера на местните данъци  на  територията  на  Община  Исперих 

 

 

  Уважаеми  г-н  Кмет, 

 
      В  процеса  на  публично обсъждане по  реда  на  чл. 26, ал. 4 от Закона за 

нормативните актове, правя предложение, касаещо изменение и допълнение на  

подзаконовия  нормативен  акт  както следва: 

 

 

Да се  създаде  нова  т. 9 към  чл. 2  със следното съдържание – данък върху 

таксиметров превоз на пътници. 

 

  Чл. 45,  ал. 4 да се измени  както следва:  Данъкът  за триколесно превозно средство, 

определено в чл. 4 от Регламент ( ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 15 януари 2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, и 

четириколесни превозни средства ( ОВ, L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан  по- нататък 

„Регламент (ЕС) № 168/2013” на  базата  на  общото тегло в размер, както следва: 

1. до  400 кг. включително – 5 лв. 

2. над  400 кг. – 10 лв. 

 

 Чл. 45, ал. 8 да се измени  както следва:  Данъкът  за  специализирани строителни 

машини ( бетоновози, бетон-помпи и други ) автокранове, и  други специални автомобили, 

без тролейбусите е в размер от 100 лв. 

 

 Чл. 45, ал. 9 да се измени както следва:  Данъкът за автокранове с товароподемност  над  

40 тона е в размер  150 лв. 

 

 Чл. 45, ал. 13 да се измени  както следва:  Данъкът за  моторни шейни и четириколесни 

превозни средства, определени  в  чл. 4 от  Регламент (ЕС)  № 168/2013  е в размер на  30 

лв. 

 Чл. 47, ал. 2 да се измени  както следва:  Освобождават се  от  данък  електрическите 

автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства 

категории L5e,  L6e  и  L7e,  определени  в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013. 

 



Да се създаде  нова ал. 5 към чл. 47 със следното съдържание:  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 движение 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. 

 

Мотиви:  Промяната в подзаконовия  акт е необходима  с оглед изменение и допълнение 

на Закона за местни данъци и такси обн. ДВ бр. 97 / 05.12.2017г. Целта е синхронизиране  

разпоредбите  на  чл.2, т. 9; чл. 45, ал.4; чл. 45, ал. 8; чл. 45, ал. 9; чл. 45, ал. 13; чл. 47, ал. 2 

и чл. 47, ал. 5  с  нормативен  акт от  по - висока степен  ( ЗМДТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение: 

Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет 

Гр. Исперих 


