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

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)  
 
 
 
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт:  
С 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“.   

2. Цели които се поставят:  
Хармонизиране на подзаконов нормативен акт в съответствие със закона.   

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба.  
                  Не са необходими. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB


4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 
има такива.  

Уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба в Община Силистра със 
законодателната. 

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  
Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните данъци в Община Силистра е в съответствие с 
разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.  

 
 
Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на 

заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по 
проекта. Последните могат да бъдат депозирани при директор Дирекция „Финанси” в 
ст. 412 на общинската администрация.  
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