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Р ЕШЕНИЕ  
 

№ 152 / 20.12.2013 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 / 20.12.2013 г. 

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

територията на община Елена 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет - Елена: 

Р Е Ш И: 
 

Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 

на община Елена, както следва: 

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения: 

1. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: 

Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 

от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в Община Елена – на 

териториален директор на Националната агенция по приходите. 

2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание: 

Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 10 

000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от 

датата на издаване на разрешението, е кметът на Община Елена, а в останалите 

случаи е Общински съвет – Елена.  

§ 2. В чл.7 се правят следните изменения: 

Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: 

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

включително. 

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения: 

1. Създава се нова алинея 3 със следния текст: 

За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно 

носителят на ограничено вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок 

Община Елена, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху 

недвижимите имоти. 



 

2. Създава се нова алинея 4 със следния текст: 

Когато собственикът, съответно носителят на ограничено вещно право, е 

предприятие, в декларацията по ал. 3 се посочва и отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. 

§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения: 

Създава се нова алинея 2 със следния текст: 

Данъчната оценка се определя от служителите на общинската администрация  в 

двуседмичен срок от подаване на искане по образец. 

§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения: 

Създава се нова алинея 2 със следния текст: 

Служителят на общинска администрация проверява подадените декларации. Той 

може да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и 

документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда – и 

чрез измерване на имота от технически органи. 

§ 6. В чл. 42 се правят следните изменения: 

Създава се нова алинея 2 със следния текст: 

Освобождават се от данък върху превозните средства електрическите автомобили. 

§ 7. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 придобива следната редакция: 

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 

от Закона за местните данъци и такси данък за съответната година се заплаща с 

намаление от 40 на сто. 

2. Създава се нова алинея 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 от Закона за местните данъци и такси, 

данък. 

3. Досегашната алинея 2 става алинея 3 и придобива следната редакция: 

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 от Закона за 

местните данъци и такси, данък. 

Досегашната алинея 3 става алинея 4. 

 

 



 

 

5. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание: 

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. 

§ 8. В чл. 54 се правят следните изменения: 

Алинея 3 придобива следната редакция: 

Лицата по ал. 2  внасят данъка в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма 

§ 9. В чл. 55 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 придобива следната редакция: 

Размерът на дължимия туристически данък за местата за настаняване се определя 

както следва: 

2. Алинея 4 и ал.5 се отменят. 

§ 10. В чл. 54 се правят следните изменения:  

1. Създават се нови алинеи 6, 7 и 8 със следното съдържание: 

(6) Лицата по чл. 54, ал. 2 са длъжни ежемесечно да подават информация в Община 

Елена за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация. 

(7) Справката-декларация се попълва по утвърден образец. 

(8) Справките-декларации по ал. 7 се подават в съответната община по електронен 

път. 

§ 11. Параграф 7 от ПЗР на Наредбата се отменя. 

§ 12. Измененията в Наредбата влизат в сила от 1 януари 2014г. 

 

 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 


