
 

 
О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч 

                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, 
                  E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 
 

 

Изх. № РД-13-7355 
29.11.2013г. 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  
от  Добри Стефанов – кмет на община Крушари  

 
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето размера 
на местните данъци на територията на община Крушари 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 С предлаганото изменение на Наредбата се цели привеждане на нормативната 
база на Община Крушари в съответствие с приетите изменения и допълнения на 
Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 101 от 22.11.2013г.). 
        
1. Причините и мотивите за приемане на промени в настоящата Наредба са 

следните: 
В Държавен вестник (бр. 101 от 22.11.2013г.) са  обнародвани промени в  Закона 

за местните данъци и такси. Съгласно направените изменения общините са длъжни 
с решение на общинските съвети да извършат промени в общинското 
законодателство.  

 
Първата промяна е свързана с имотите, които се освобождават от данък.  
В чл. 24, ал.1 на ЗМДТ е добавена нова категория имоти - храмовете и 

манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, 
върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания 
в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са 
построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната. 

Освобождават се от данък  сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 
2005г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, 
въведени в експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на 
енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и 
наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност  и сградите, въведени в 
експлоатация след 1 януари 1990г. и преди 1 януари 2005г. и получили сертификати 
с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 



януари 1990г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени 
по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за 
енергийната ефективност, като освобождаването се прилага  за общ срок за 
съответната сграда, не по-дълъг от 10 години. 

 Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 
включително. 

  Втората промяна е свързана с  условията за ползване на данъчно облекчение 
за превозни средства. Данъкът се дължи с различен процент намаление в 
зависимост от екологичната категория, на която съответства. 

 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба: 

Да се актуализират разпоредбите в общинската Наредба за определянето 
размера на местните данъци на територията на община Крушари, така че да 
съответстват на националната нормативна уредба. 

 
3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

- Съгласувана  Наредба за определянето размера на местните данъци     със 
Закона за местните данъци и такси; 

- Намалена данъчна тежест на собствениците на имоти с данъчна оценка до 
1680 лв. включително; 

- Стимулиране на собствениците на недвижими имоти за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност; 

- Стимулиране на гражданите и юридическите лица да ползват автомобили и 
други транспортни средства, снабдени с действащи катализаторни 
устройства, отговарящи на европейските екологични норми. 

 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
 По прилагането на допълнението и изменението в Наредбата не са 
необходими допълнителни финансови средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 
Република  България: 
       Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта 
за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи 
на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 
което съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба.  

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 
изменение е публикуван на интернет страницата на Община Крушари.  

 
          Предвид на гореизложеното, предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет 
Крушари да приеме следното  :  
 
 
 
 
 



Проект! 
РЕШЕНИЕ: 

  
І. Общинският съвет приема следните изменения и допълнения в Наредба №12 за 
определянето размера на местните данъци на територията на община Крушари, в 
следните текстове: 
 
2. Чл. 45, ал. 1 с текст „За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 
вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на 
сто намаление.” се заменя с текста „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”, данъкът се заплаща с намаление от 30 на сто.” 
 
3. Създава се нова ал. 2 с текст „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.” 
 
4. Досегашната ал. 2 с текст „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 ал. 3 и се изменя така „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 определение по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.” 
 
5. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

 
6. Създава се нова ал. 5 с текст „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.” 

 
7. Създава се нов & 8 с текст „чл.7, ал.4 влиза в сила от 01.01.2014 г.” 

 
 
  
ДОБРИ СТЕФАНОВ   (П) 
Кмет на Община Крушари 
 
  


