
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  56 / 30.  01.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  30. 01.  2019 година / сряда/ 

от 09.00 часа проведе редовно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветника:    
                                                  

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател на Общински съвет откри редовното заседание и предложи 
същото да протече при следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………….  
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно:  Изменение и допълнение на Наредба  12 за определяне размера 
на местните данъци на територията на Община Лозница. 
…………………………………………………………………………………………………………............ 
 

Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 

Г-н Ибрахим Ахмедов - Председател на ОбС даде думата на председателите на 
постоянните комисии за становище  
 

Севджан Мехмед – Председател на ПК по стопанисване на общинското имущество и 
приватизация на общинската собственост – 5 гласа „ЗА” 
 

Джошкун Бахриев – Секретар на  ПК по териториално- селищно устройство, 
строителство,комунално- битово стопанство, жилищна,евроинтеграционна политика 
и транспорт – 4 гласа „ЗА” 
 

Атанас Чопаков – секретар на ПК по бюджет, концесии, контрол по цените, 
местните данъци и такси в общината –3 гласа  „ЗА”  
 

Севди  Мюсрефов  - Председател на ПК по Здравеопазване, социална политика, 
молби, жалби и предложения на гражданите – 5 гласа „ЗА” 
 

Ахмед Сабри – Преседател на ПК по селско, горско, водно стопанство и опазване на 
околната среда – 3 гласа „ЗА” 
 

Мехмед Махмудов – секретар  на ПК по съгласно Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 4 гласа  „ЗА” 
 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните 
общински съветници: 



 

 

 

Гласували – Общински съветници  14 

 „ЗА” – 10 

 „ПРОТИВ” – 3 

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

РЕШЕНИЕ № 371 

30  Януари   2019 год. 
     Наредбата като подзаконов нормативен административен акт съдържа 
административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой 
адресати и има многократно правно действие (чл.75, ал.1 от АПК).  Наредбите се 
издават за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт 
от по – висока степен, а съгласно чл,8 от Закона за нормативните актове всеки 
общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно 
нормативните актове от по – висока степен неуредени от тях обществени 
отношения с местно значение. 
     От логическото тълкуване на посочените  разпоредби следва изводът, че 
настъпилите промени в закона, като нормативен акт от по-висока степен, налагат  
извършването на изменения и на нормите, съдържащи се в подзаконовите актове. 
       Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник бр. 98 от 27 

Ноември 2018г. г. и с оглед съблюдаването на горецитираните нормативни 
предписания, възниква необходимост от промени, допълнения, респективно 
приемане на нови разпоредби в Наредба № 12 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Лозница. 
       Промените се отнасят до промяна в начина на облагане на леките автомобили и 
товарни автомобили с технически допустима максимална маса до 3.5 тона – налице 
е промяна в групите, които определят диапазоните по мощност на автомобилите, 
въведен е екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на 
автомобила, както и коефициент за броя на годините на автомобила от датата на 
производство.   
       Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от 
ЗМДТ,  чл.11, ал.3, предложение второ и трето от Закона за нормативните актове и 
чл.79 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет Лозница  

 

РЕШИ: 
1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Лозница, както следва :  

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  отсъства 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев против 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков против 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков против 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков Възд. се 

8 Мустафа Енвер отсъства 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали ЗА    



 

§ 1. Чл. 15 се изменя, както следва :  
Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2.8 на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот. 
 

Стара редакция:  
Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот. 
 

§ 2. В чл. 41 се изменят и допълват алинеите 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, както следва:  
 

Чл. 41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва: 
1. до 55 kW включително 0.55 лв. за 1 kW 

2. над 55 kW до 74 kW включително 0.73 лв. за 1 kW 

3. над 74 kW до 110 kW включително 1.51 лв. за 1 kW 

4. над 110 kW до 150 kW включително 1.68 лв. за 1 kW 

5. над 150 kW до 245 kW включително 1.75 лв. за 1 kW 

6. над 245 kW -  2.73 лв. за 1 kW 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени 
с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
  Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната 
категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, както следва : 
 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с 
екологични категории "Евро 1" 
и "Евро 2" 

  

1.26 

"Евро 3" 1.05 

"Евро 4" 0.90 

"Евро 5" 0.70 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0.50 

 

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке – 7.00 лв. 
2. къмпинг-ремарке – 16.00 лв. 
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15.00 лв., а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб.см.включително – 15.60 лв. 
2. над 125 до 250 куб.см. включително – 32.50 лв. 
3. над 250 до 350 куб.см. включително – 45.50 лв. 
4 .над 350 до 490 куб.см. включително – 65.00 лв. 



5. над 490 до 750 куб.см. включително – 97.50 лв. 
6. над 750 куб.см. - 130 лв. 
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 
1. до 400 кг.включително 5.20 лв. 
2. над 400 кг.  7.80 лв. 
 (6) Данъкът за товарен автомобил над 3,5 т. , но не повече от  12 т.  технически допустима 
максимална маса е в размер 15 лв. за  всеки  започнати  750 кг товароносимост. 
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата 
максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на 
влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 

 

Брой оси на 
седловия 
влекач/влекач
а за ремарке  

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства, 
посочена в 
свидетелството за 
регистрация на влекача 
(в тона ): 

Данък (в лева) 

равна 
или 
повече 
от 

по-

малка 
от 

Задвижваща 
ос/оси с 
пневматично 
или с 
окачване, 
прието за 
еквивалентно 
на 
пневматичнот
о 

други 
системи за 
окачване на 
задвижващат
а ос/оси 

А/ с две оси   18 10.40 36.40 

  18 20 36.40 83.20 

  20 22 83.20 191.10 

  22 25 247 444.60 

  25 26 444.60 780.00 

  26 28 444.60 780.00 

  28 29 430.30 518.70 

  29 31 518.70 851.50 

  31 33 851.50 1181.70 

  33 38 1181.70 1795.30 



  38   1309.10 1779.70 

Б/ с три и 
повече оси 36 38 832 1154.40 

  38 40 1154.40 1596.40 

  40   1596.40 2600 

 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини/бетоновози, бетон-помпи и други/, 
автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и 
други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от  75 лв. 
 (10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 
1. от 11 kw до 18 kw включително 15.00 лв. 
2. над 18 kw до 37 kw включително 21.00 лв. 
3. над 37 kw 30 лв. 
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 32.50 лв. 
(12) Данъкът за моторни шейни е в размер на 60.00 лв. 
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12т. се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както 
следва: 
 

 

Брой оси 
на 
моторното 
превозно 
средство 

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства, 
посочена в 
свидетелството за 
регистрация на 
влекача(в тона ): 

Данък (в лева) 

равна 
или 
повече 
от 

по-

малка 
от 

Задвижваща 
ос/оси с 
пневматично 
или с 
окачване, 
прието за 
еквивалентно 
на 
пневматичното 

други 
системи за 
окачване на 
задвижващата 
ос/оси 

А/ с две 
оси 12 13 39 79.30 

  13 14 79.30 218.40 

  14 15 218.40 308.10 



  15  308.10 696.80 

Б/ с три 
оси 15 17 79.30 137.80 

  17 19 137.80 282.10 

  19 21 282.10 366.60 

  21 23 366.60 564.20 

  23  564.20 877.50 

В/ с 
четири 
оси 23 25 366.60 371.80 

  25 27 371.80 579.80 

  27 29 579.80 920.40 

  29   920.40 1365.00 

 

Стара редакция :  
Чл. 41. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на 
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както 
следва: 

1. до 37 kW  включително 0.37 лв. за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително 0.44 лв. за 1 kW 

3. над 55 kW до 74 kW включително 0.59 лв. за 1 kW 

4. над 74 kW до 110 kW включително 1.21 лв. за 1 kW 

5. над 110 kW 1.35 лв. за 1 kW 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, 
определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 
1. товарно ремарке - 5.5 лв. 
2. къмпинг-ремарке - 11 лв. 
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 11 лв., а за мотоциклети, както следва: 
1. до 125 куб.см.включително – 13.2 лв. 
2. над 125 до 250 куб.см. включително - 27.5 лв. 
3. над 250 до 350 куб.см. включително - 38.5 лв. 
4 .над 350 до 490 куб.см. включително - 55 лв. 
5. над 490 до 750 куб.см. включително - 82.5 лв. 
6. над 750 куб.см. - 110 лв. 
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 
1. до 400 кг.включително 4.4 лв. 
2. над 400 кг.  6.6 лв. 
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т.  технически допустима максимална маса е в 
размер 11 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 



(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата 
максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването 
на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва: 

Брой оси на 
седловия 
влекач/влекач
а за ремарке  

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства, 
посочена в 
свидетелството за 
регистрация на влекача 
(в тона ): 

Данък (в лева) 

равна 
или 
повече 
от 

по-

малка 
от 

Задвижваща 
ос/оси с 
пневматично 
или с окачване, 
прието за 
еквивалентно 
на 
пневматичнот
о 

други системи 
за окачване на 
задвижващат
а ос/оси 

А/ с две оси   18 9 31 

  18 20 31 70 

  20 22 70 162 

  22 25 209 376 

  25 26 376 660 

  26 28 376 660 

  28 29 364 438 

  29 31 438 720 

  31 33 720 1000 

  33 38 1000 1519 

  38   1108 1506 

Б/ с три и 
повече оси 36 38 704 977 

  38 40 977 1350 

  40   1350 2000 

 



(8) Данъкът за специализирани строителни машини/бетоновози, бетон-помпи и други/, 
автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и 
други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от  55 лв. 
 (10) Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

6. от 11 kw до 18 kw включително 5.5 лв. 
7. над 18 kw до 37 kw включително 7.7 лв. 
8. над 37 kw 11 лв. 

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 28 лв. 
(12) Данъкът за моторни шейни е в размер на 55 лв. 
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както 
следва: 

Брой оси на 
моторното 
превозно 
средство 

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства, 
посочена в 
свидетелството за 
регистрация на 
влекача(в тона ): 

Данък (в лева) 

равна 
или 
повече 
от 

по-

малка 
от 

Задвижваща 
ос/оси с 
пневматично 
или с окачване, 
прието за 
еквивалентно 
на 
пневматичното 

други системи 
за окачване на 
задвижващата 
ос/оси 

А/ с две оси 12 13 33 67 

  13 14 67 185 

  14 15 185 260 

  15  260 590 

Б/ с три 
оси 15 17 67 117 

  17 19 117 238 

  19 21 238 310 

  21 23 310 477 

  23  477 742 

В/ с четири 
23 25 310 315 



оси 

  25 27 315 490 

  27 29 490 778 

  29   778 1155 

 

 

§ 3. В чл. 41 се създава нова алинея 14, със следния текст :  
(14) Когато в регистъра регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 
Министерството на вътрешните работи, няма данни за екологичната категория на моторното 
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория. 
 

§ 4. В чл. 45, ал. 1 се отменя т. 1  
Стара редакция :  
т.1.( Нова – Решение №  227 от 24.01.2014г.) 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 „ 

ЕЕV” . определеният данък  за съответната година се заплаща с намаление от  30  на сто.    
 

§ 5. В чл. 45 се изменят и допълват т. 2  от ал. 1 и ал. 2, както следва :  
 

т.2. За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и 
съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а 
за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление 
от определения по чл. 41, ал. 3 данък. 

(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 
двигатели, съответстващи на екологична категория, „Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 на сто 
намаление,  а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ ЕЕV” ,  данъкът се заплаща с 50 на 
сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5 и ал. 6 данък 

 

Стара редакция :  
т.2. ( Нова – Решение № 227 от 24.01.2014 г.) За превозните средства с мощност на 
двигателя до 74 kw включително, снабдени с действащи катализа торни устройства и 
съответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, данъкът се заплаща с 50 на 
сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6”, данъкът се заплаща с 60 на 
сто намаление. 
  (2) (Изм. с Решение № 227 от 24.01.2014 г.) За автобусите, товарните автомобили, 
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични 
категории „Евро 3”, „Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление,  а за 
съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ ЕЕV” ,  данъкът се заплаща с 50 на сто 
намаление. 

 

2. Измененията и допълненията на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Лозница, приети с Решение № 371/ 30. 01. 2019г.. на Общински съвет 
– Лозница, влизат в сила от 01.01.2019 г.  



 

      Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
          

        Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 
му пред Административен съд – Разград, по реда на Административно 
процесуалния кодекс 

 
 

Вярно с оригинала 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС:  
                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на  06/02 /2019 г. 
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