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Относно:  Допълнение и изменение на Наредбата  за    определяне и 
администриране на местните   данъци  в Община Силистра 

 
 
 
 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ, 
 
Във връзка с направени изменения, в предходна година, в Закона за 

местните данъци и такси от Народното събрание е налице  необходимост от 
актуализация на действащата Наредба за  определяне и администриране на 
местните данъци в Община Силистра. Установени са нови понятия в законовата 
уредба, както и несъществуващи такива, но налични в нашата наредба, което 
налага приемане на решение от Общински съвет Силистра, регламентиращо 
следните промени: 

 
 



 

Било Става 
Чл. 52 (1) Освобождават се от данък 
превозните средства на: 
4. (Изм. Решение – 636/2009) триколката 
или лекият автомобил – собственост на 
лице с намалена работоспособност от 50 
до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 
куб.см и с мощност до 117,64 kW. 
(2) При прехвърляне на собствеността на 
превозното средство новият собственик 
не заплаща данъка, ако предишният 
собственик го е платил за времето до края 
на календарната година. 
 
(3) За превозно средство, което няма да се 
ползва, данък не се събира, при условие 
че до края на предходната година 
собственикът му е върнал свидетелството 
за регистрация и е представил 
удостоверение за разкомплектоване. 

Чл. 52 (1) Освобождават се от данък 
превозните средства на: 
4. (Изм. Решение – №………) лекият 
автомобил – собственост на лице с 
намалена работоспособност от 50 до 100 
на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. 
см и с мощност до 117,64 kW. 
 
Нова - (2) Освобождават се от данък 
електрическите автомобили. 
 
Ал. 2 става (3) При прехвърляне на 
собствеността на превозното средство 
новият собственик не заплаща данъка, 
ако предишният собственик го е 
платил за времето до края на 
календарната година. 
 
Ал. 3 става (4) (Изм. Решение 
№………..) За превозните средства, на 
които е прекратена регистрацията, 
данък не се дължи от месеца, следващ 
месеца на прекратяване на 
регистрацията за движение. За 
излезлите от употреба моторни 
превозни средства, за които в 
нормативен акт е предвидено 
задължение за предаване за 
разкомплектуване, данък не се дължи 
след прекратяване на регистрацията 
им за движение и представяне на 
удостоверение за предаване за 
разкомплектуване. 

 

 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе 

следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, 
във връзка с чл.76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс 
приема допълнение и изменение в Наредбата за определяне и 
администриране на местните данъци. 

§1. В чл. 52, ал.1, т. 4 се изменя така:  
1. „4. лекият автомобил – собственост на лице с намалена 

работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. 
см и с мощност до 117,64 kW.” 

 
 
 



2. Създава се нова алинея 2:  
„(2) /Нова - Решение на Общински съвет Силистра №…….. /  Освобождават 
се от данък електрическите автомобили.” 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3  
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:  

„ (4) (Изм. Решение №………..) За превозните средства, на които е прекратена 
регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване 
на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни 
средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за 
разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за 
движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.“ 

 
 

 
С уважение, 
 
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
 
Съгласувал: 
Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“ 
 
Изготвил: 
Красен Костадинов, Началник  отдел МДТ 
 


