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Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №  
12 за  определяне размера на местните данъци на територията на община 

Лозница 
 
   
 

 

С Решение № 26 от 29.02.2008г.г. на Общински съвет Лозница  е 
приета №  12 за  определяне размера на местните данъци на територията 

на община Лозница. С Решение № 88 от 27.07.2020 г., постановено от 
Административен съд Разград по административно дело № 111/2020 г. 
разпоредбите на чл.11, ал.1 и ал.2, чл.12а, ал.1, чл.41, ал.2, чл.45, ал.4, 

чл.46,ал.1 и ал.3 и чл.52, ал.1, т.4, предложение 1 от наредбата са 
отменени. В изпълнение на диспозитива на цитираното съдебно решение и 

с цел синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със същото, се 
налага Наредбата да бъде изменена. Предлаганите промени са в 
съответствие с правото на Европейския съюз, като за тяхното прилагане не 

са необходими финансови средства. 
 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ!!! 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №  12 за  

определяне размера на местните данъци на територията на община 
Лозница 

 

§ 1.  В чл.11 се създава нова ал.1 и ал.2 със следното съдържание: 
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 

която е дължим.“ 
„ (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто.“  
§ 2. В чл.12а се създава нова ал.1 със следното съдържание: 
  

„ (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на 
въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията 

собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 
местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане 
с годишен данък върху недвижимите имоти. Не се подават данъчни 

декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, 
подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство 
на територията, както и за имотите и ограничените вещни права, 

придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети, глава 
втора от Закон за  местните данъци и такси.“   

§ 3. В чл.41 се създава нова ал.2 със следното съдържание: 



 

„ (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с 
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. е в следните 
размери: 

1. товарно ремарке – 7.00 лв. 
2. къмпинг-ремарке – 16.00 лв.“ 

§ 4.  В чл.45 се създава нова ал.4 със следното съдържание: 

„ (4) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6”, и „ 
ЕЕV” се определят въз основа на данни от регистъра на пътните превозни 

средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. Когато в 
регистъра  няма данни за екологичната категория на моторното превозно 
средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“ 

§ 5. В чл.46 се създава нова ал.1  и ал.3 със следното съдържание 
„ (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 
която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка 5 на сто.“ 

„ (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния 
технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се 
удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между 
информационната система за електронно регистриране на извършените 

периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от 
Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от Закона за 

местните данъци и такси, или 
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси 

на общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“ 
§ 6.  В чл.52, ал.1, се създава нова т.4 със следното съдържание: 

„ 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по 

смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от 
посочените в т. 10 на приложение № 4 към глава втора, раздел VI от 

Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения 
патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при 
условие че към декларацията е приложено копие от удостоверението за 

вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална 
занаятчийска камара.“ 

§ 7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №  12 за  
определяне размера на местните данъци на територията на община 
Лозница влиза в сила от деня на приемането й от Общинския съвет. 

 
 

 
 


