
 
Проект! 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Шумен 

 
§1. Чл. 6, ал. 4 (нов текст) „Не се облагат с данък недвижимите имоти с 
данъчна оценка до 1680 лв. включително.” 
   
§2. В Чл. 44 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. 40 данък за съответната година се 
заплаща с намаление от 30 на сто.” 
2. Създава се нова ал. 2         
  
„(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. 40, 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 "ЕЕV" – с 50 на сто намаление, от 
определения по чл. 40, 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 
"ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно 
съответствието на превозното средство с определената от производителя 
екологична категория.” 
 
§3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОТИВИ 
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен 
 
 

С Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Шумен се уреждат отношенията, свързани с 
определяне размера на местните данъци, при условията и в границите, 
определени със Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ). 

С измененията в ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 61 от 09.07.2013 г., в 
сила от 01.01.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 
01.01.2014 г. са направени множество промени в областта на местни такси, 
данък върху недвижимите имоти,  данък придобиване на имущество по 
възмезден начин, данък върху превозните средства, такса битови отпадъци, 
което обстоятелство налага и изменение и допълнение на сега действащата 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Шумен.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Шумен, заедно с мотивите към него, са публикувани на интернет 
страницата на Община Шумен на 04.12.2013 г. 

Целите и очакваните финансови резултати са следните: при спазване 
на разпоредбите на ЗМДТ и при запазване на процента на събираемост ще 
се повишат реалните приходи по съответните параграфи, което ще се 
отрази в приходната част на бюджета на общината.  

Въвежда се праг за имотите с данъчна оценка до 1680 лв., които не се 
облагат с данък.  

Възможността данъчното облекчение при облагане с данък върху 
превозните средства да бъде в зависимост от екологичните стандарти по 
отношение на емисионните норми на парникови газове, като законодателят 
е предвидил за превозните средства данъчното облекчение да бъде в две 
разновидност – намаления от годишния данък върху превозните средства в 
зависимост от категориите превозните средства и екологичните категории. 

Направено е математическо изчисление и сравнение, представени в 
табличен вид, като са подробно разписани, в съответствие с правилата на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Шумен, съответната мощност на двигателя, умножен по 
съответния коефициент за година на производство на автомобила, 
умножен по цена за 1 kw като до сега действащия текст на чл. 44, ал. 1 от 
Наредбата предвиждаше данъка да се заплаща с 50 на сто намаление 
(50%). Законодателят е предоставил възможност на съответните общински 
съвети сами да определят процентното намаление за 2014 г. да бъде в 
диапазона от 20 до 40 на сто (20%, 30% или 40% показани в таблицата по-
долу). 

 



      

kw 
коеф. 
Г.производство цена за 1 kw данък за 2013 50% 20% 30% 40% 

 

74 до 5 г -                        1 0,7 51,88 25,94 41,47 36,16 31,12  

  от 5 до 14 г. -          1,5 0,7 77,7 38,85 62,16 54,39 46,62  

  над 14г.-                  2,8 0,7 145,04 72,52 116,03 101,5 87,02  

66 1 0,7 46,2 23,1 36,96 32,34 27,71 
  1,5 0,7 69,3 34,65 55,44 48,51 41,58  

  2,8 0,7 129,36 64,88 103,48 90,55 77,62  

63 1 0,7 44,1 22,05 35,28 30,87 26,46  

  1,5 0,7 66,12 33,06 52,9 46,28 39,67  

  2,8 0,7 123,48 61,74 98,78 86,44 74,09  

59 1 0,7 41,3 20,65 33,04 28,91 24,78  

  1,5 0,7 61,95 30,97 49,56 43,36 37,17  

  2,8 0,7 115,64 57,82 92,51 80,95 69,38  

55 1 0,5 27,5 13,75 22 19,25 16,5  

  1,5 0,5 41,25 20,62 33 28,87 24,75  

  2,8 0,5 77 38,5 61,6 53,9 46,2  

 
 
 

Други промени са наложени в областта на данък недвижими имоти и 
данък придобиване на имущества на специфична категория недвижими 
имоти  храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за 
извършване на богослужение, както и поземлените имоти, в които са 
построени.  

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови 
средства.  

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, 
поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за 
съответствие с европейското право. 

 


