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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 61 / 31.05.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 / 31.05.2018 г. 

 

 

Относно: Изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Елена 

 

 

 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, при 

спазване изискванията на чл. 8, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, 

ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЕЛЕНА   
 

Р Е Ш И: 
 

Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Елена (навсякъде по-нататък в текста наричана за краткост 

„Наредбата“), както следва: 

1. Създава се нова алинея 9 към чл. 2 от Наредбата: 

(9) Други местни данъци, определени със закон. 

2. Текстът на чл. 37, ал. 4, Наредбата придобива следната редакция: 

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6, и чл. 48, ал. 1, т. 

5, 6, 8 и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и 

предоставени  дарения от юридически лица с нестопанска цел със статут в 

обществена полза. 

3. Текстът на чл. 41, ал. 4 от Наредбата придобива следната редакция: 

(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент 

(ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. 

относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни 

средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 

168/2013", на базата на общото тегло в размер, както следва: 

1. до 400 кг. включително – 4 лв. 

2. над 400 кг. – 6 лв. 
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4. Текстът на чл. 41, ал. 8 от Наредбата придобива следната редакция: 

(8) данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и 

други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер 

на 50 лв. 

5. Текстът на чл. 41, ал. 9 от Наредбата придобива следната редакция: 

(9) данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 100 лв. 

6. Текстът на чл. 41, ал. 12 от Наредбата придобива следната редакция: 

(12) данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в 

чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е  в размер на 100 лв. 

7. Отменя се ал. 2 към чл. 42 Наредбата. 

8. Създава се нова ал. 3 към чл. 44 от Наредбата със следния текст: 

(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически 

преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на 

пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на чл. 5а от Закона за местни данъци и такси, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, 

или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 

 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 
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