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Изх. №СП-……… 

…………….2013 г. 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СЛИВО ПОЛЕ 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

От 

 инж. Георги Стефанов Големански – кмет на Община Сливо поле 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 11 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община 

СЛИВО ПОЛЕ   

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Във връзка с приетия от Народното събрание на Република България Закон за 

изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси / Обн. Д.В. бр. 61 / 2013 

г. и бр. 101 от 22 Ноември 2013 г./ следва да се извършат съответни корекции в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо 

поле, поради което предлагам Общински съвет Сливо поле да приеме следното 

 

  Р Е Ш Е Н И Е : 

 

     На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Сливо поле реши: 

              Приема Наредба за изменение  и допълнение на Наредба № 11 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле, както следва: 

 

§ 1. В чл. 7, създава се нова ал. 4:  

„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 

включително”. 

§ 2. В чл. 10, ал. 1, създава се нова т. 4: 

„4. в офиси на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна.”  

§ 3. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(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. 41 данък за съответната година се заплаща с 40 на сто 

намаление.” 
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2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително 

и съответстващи на екологичните 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. 41, ал. 1 и 3 данък.” 

3. 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 „EEV” – с 50 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 

5,6,7 и 13 данък.” 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

5. Създава се ал. 5: 

„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и 

„EEV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно 

съответствието на превозното средство с определената от производителя 

екологична категория.” 

§ 4. В чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1, текстът: „средствата за подслон и” се 

заличава. 

 

 

ГЕОРГИ ГОЛЕМАНСКИ 

Кмет на Община Сливо поле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М О Т И В И 

 
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 

от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на вниманието на всички 

заинтересовани лица проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 11 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле. 

Проектът e обсъден и съгласуван от звената на Общинската администрация и по 

наше мнение съответства на разпоредбите на действащото законодателство. 

Текстът на проекта, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, е поставен на разположение на заинтересованите лица на 

официалната интернет-страница на Община Сливо поле, на електронен адрес: 

http://www.slivopole.ru-se.com/, които в рамките на законоустановения срок от 14 дни, 

могат да дават предложения и становища по него. 

Мотивите за предложения проект на наредба са следните: 

Общината като орган на местното самоуправление има права и задължения 

относно условията и реда за определяне размера на местните данъци на територията 

Община Сливо поле. 

Измененията и допълненията на Закона за местните данъци и такси (Обн. Д.В. 

бр. 61 / 2013 г. и бр. 101 от 22 Ноември 2013 г.) налагат привеждане в съответствие на 

текстовете на  Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията 

на Община Сливо поле.  
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