
ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЕ 

№…………………… 

 
По Протокол № …………… от ……………… 

От редовно заседание на Общински съвет Нови пазар 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Нови пазар 

 
(кворум ………….., общ брой гласували съветници: ……………, в т.ч. „ЗА” - …………….., „ПРОТИВ” - ………………, 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - ………………… 

 
 На основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8 и чл. 11, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните 

данъци и такси, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 3, ал. 10 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Нови пазар  

 

РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Нови пазар, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

 

 Приложение:  

 Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Нови пазар. 

 

 

 ИВАН ГАНЧЕВ 

 Председател на Общински съвет - Нови пазар 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР 
9900 гр. Нови пазар, ул. Васил Левски № 3 

тел./факс: +359+0537/40-15 

e-mail: obs_npazar@abv.bg 

 

 

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015 



 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIC OF BULGARIA 

NOVIPAZARMUNICIPALITY 
Mayor’s phone:+ 359 + 0537 /2 3466 

Fax::  + 359 + 0537 /2 40 10 

http://novipazar.acstre.com 
E-mail: npazar@icon.bg 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 
КМЕТ телефон:+359 + 0537 /23466 

Факс: +  359 + 0537 / 240 10 

Зам кмет : 

телефон +359 + 0537 /2 22 66 

        +359 + 0537 /2 22 45 

 

 

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015 

          
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПРОЕКТ! 

 

 

 
 

Наредба за  изменение на Наредба  за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Нови пазар 

 
 

 

§ 1.  Чл. 15 се изменя, като думите „2 на хиляда“ се заменят с „3 на хиляда” 

           § 2. Изменя чл. 41, ал.1, т.1, както следва:  

 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство 

на автомобила, по следната формула: 

 

ИмК = СkW x Кгп, 

 

където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:  

а) до    55 kW включително -                       0,50 лв. за 1 kW; 

б) над  55 kW до  74 kW включително–     1,00 лв. за 1 kW; 

в) над  74 kW до 110 kW включително–    2,00 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително–   2,30 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително–   2,70 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW –                                             2,50 лв. за 1 kW; 

 

§ 3. Създава се нов параграф в Преходните и заключителни разпоредби на наредбата 

към Решение №…….., със следния текст: 

Наредбата за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на 

територията на Община Нови пазар влиза в сила от 01. 01. 2021 г. 
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