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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

                                                                                                            ПРОЕКТ 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 
 

 
§1. Член 40 се изменя както следва: 

Чл.40 „Размерът на данъка се определя от служител на общинска администрация 

по реда на чл. 54 Закон за местните данъци и такси.” 

 

§2.Член 41 алинея 8 се изменя както следва: 

(8) „Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и 

др.), автокранове и други специални автомобили, без без тролейбусите, е в 

размер от 60лв” 

 

§3. Член 41 алинея 9 се изменя както следва: 

(9) „Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 120 лв” 

 

§4. Член 52 алинея 1 точка 4 се изменя както следва: 

Т.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 V 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 по чл. 53 е 

приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, 

издадено от съответната регионална занаятчийска камара.” 

 

§5. Член 64 алинея 2 се изменя както следва: 
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(2) „Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се 

възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

                     ПДТПП x ОМ 

НВДТПП = ________________                        

                          БМ 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за 

който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е 

платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на 

прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници.” 
 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§6. Настоящата Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Нови пазар влиза в сила от 

деня на приемането й. 

 


