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Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     

1. Причини, налагащи изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Чирпан  

             Данъкът върху превозните средства не е вдиган повече от десет години, а разходите за 

поддържане на пътната мрежа се увеличават ежегодно. 

 

2. Цели,които се поставят  

Повишаване на приходите в бюджета на Община Чирпан. 

 

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

           За прилагането на промяната в Наредбата за определяне размера на местните данъци   

на територията на Община Чирпан не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

        Очакваните резултати след приемането на промяната в наредбата е увеличаване на 

приходите в Община Чирпан. 

 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект за промяна на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя.  

 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21,ал. 1, т. 7 и  ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси 

Общински съвет – Чирпан променя  Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Чирпан, както следва: 

§1. Чл. 40, ал. 1 се променя и придобива следния вид: 



„За леки 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 – 0,50 лв.  за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,20 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW – 1,30 лв. за 1 kW.” 

Стар текст 

„За леки 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 – 0,34 лв.  за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW; 

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 

5. над 110 kW – 1,23 лв. за 1 kW.” 
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