
 

 
 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФАТАР 
 

На основание чл.66 и чл.69 от Административнопроцесуален кодекс и във 

връзка с чл.10 и 59 от ЗМДТ и чл.7 и чл.45 от Наредбата за определяне  

размера на местните данъци на  територията на Община Алфатар  

ПРЕДЛАГА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОМЯНА В ПРОЦЕНТА 

ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

СНАБДЕНИ С ДЕЙСТВАЩИ КАТАЛИЗАТОРИ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

 С измененията в Закона за местните данъци и такси  ( Обн. Д.В. 

бр.61/2013 г.), е извършена следната промяна: 

 В  чл.10, ал.4. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна 

оценка до 1 680 лв. включително. 

 

В тази връзка предлагаме следното изменение в чл.7 от Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на  територията на Община 

Алфатар  

НОВА:Чл.7, ал.4. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна 

оценка до 1680 лв. включително. 

 В чл.59, ал.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 данък за съответната година се 

заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет. 

ал.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 данък. 

  

Предлагаме следното изменение в чл.45, ал.1 от Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на  територията на Община Алфатар 

БИЛО: Чл.45. (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: Чл.45. (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", 
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"Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 41 от Наредбата данък за 

съответната година се заплаща с намаление от  40 на сто, при възможност 

определена със ЗМДТ  ( от 20 до 40 на сто). 

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 данък. 

 В чл.59, ал.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 данък. 

 

Предлагаме следното изменение в чл.45, ал.2 от  Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на  територията на Община Алфатар 

БИЛО: ЧЛ.45, ал.(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за 

ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на 

стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 

,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление. 

СТАВА: ЧЛ.45, ал.(2) 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. 41 от Наредбата. 

 В чл.59, ал.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. 

 

Предлагаме следното допълнение в чл.45 от Наредбата за определяне  

размера на местните данъци на  територията на Община Алфатар 

 

НОВА: Чл.45, ал. (4) 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. 

Становища и предложения във връзка с предложената  промяна 

в процента за намаление на дължимия данък за превозни средства 

снабдени с действащи катализатори определена в чл.45, ал.1 от 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на общината,  могат да се представят в деловодството 

на общината до 13.12.2013 година включително. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:  

ЙОРДАНКА УЗУНСКА: 

 

26.11.2013 г. 


