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ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
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от  
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Относно: Прието решение №691 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с 
протокол №33 от 25.01.2018 г., касаещо промени в чл. 52, ал. 2 от Наредбата за определяне и 
администриране на местните данъци в Община Силистра  

 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  
 
Във връзка с прието решение №691 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с 

протокол №33 от 25.01.2018 г. е допълнен текстът на чл. 52, ал. 2 от Наредбата за определяне и 
администриране на местните данъци в Община Силистра като след думата „електрическите“ са 
добавени думите  „и хибридните“ автомобили. Така приетата промяна е недопустима, поради 
следните доводи:  

1.Техническата хипотеза за хибридния автомобил е вид автомобил използващ две или повече 
системи за задвижване от различни типове - електрически мотор и двигател с вътрешно горене, но в 
законодателната уредба, а именно в Закона за движение по пътищата, като специален закон  не е 
регламентирано понятието „хибриден автомобил“; 

2. Включително в хипотезата на чл. 58, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси не е 
предвидено правото за освобождаване от данък на превозни средства различни от тези, които 
използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене, 
също така и липсва дефиниция определяща понятието „хибриден автомобил“.   
    Относно горното и на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА връщам за ново обсъждане на така 
предложената промяна и прието решение взето на заседание с протокол №33 от 25.01.2018 г., 
касаещи промени в чл. 52, ал. 2 от НОМД в Община Силистра. 

 
С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 
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