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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към Решение № 177, взето с поименно гласуване с протокол № 28 

от  заседание на ОбС-Сопот, проведено на 19.12.2013 год. 

 

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за размера на 

местните данъци в община Сопот, приета с Решение № 28, взето с 

протокол № 4 от 21.08.2008 г., изм. с Решение № 130, взето с протокол № 

14 от 29.01.2009 г., изм. с Решение № 215 от 29.01.2010 г., изм. с Решение № 

280, взето с протокол № 43 от 27.01.2011 г., 
 

§ 1. В чл. 8 се създава ал. 4 с текст: 

„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 

размер, определен със Закона за местните данъци и такси“  

 

§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения: 

1. ал. 1, т. 6 се изменя така:  

„6. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна 

дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени- 

собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, 

както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са 

построени- собственост на законно регистрираните вероизповедания в 

страната;” 

2. ал. 1, т. 13 се изменя така: 

„ 13. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и 

получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, 

въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с 

клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната 

ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната 

ефективност, както следва: 

 а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на 

издаване на сертификата; 

 б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на 

издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на 

възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване 

нуждите на сградата;” 

3. ал. 1, т. 14 се изменя така: 

„ 14. сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 

1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление 

"C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и 

получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда 

на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за 

енергийната ефективност, както следва: 
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 а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на 

издаване на сертификата; 

 б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на 

издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на 

възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване 

нуждите на сградата.” 

4.  Създава се ал. 5: 

„(5) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 13 и 14 се прилага за общ 

срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.”  

 

§ 3. В чл. 29, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:  

1. т. 1 се изменя така: 

„1. недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна 

оценка съгласно приложение № 2 към Закона за местните данъци и 

такси;“ 

2. Създава се т. 7 със следния текст: 

„7. недвижимите имоти на територията на друга държава - членка 

на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на трета държава - по 

данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно 

облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с 

точен превод на български език, извършен от заклет преводач.” 

 

§ 4. В чл. 43, ал. 1, т. 1 се създава буква „ж”: 

„ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за 

имотите по чл. 17, ал. 1, т. 6;” 

 

§ 5. В чл. 51 се създава ал. 4: 

„(4) Освобождават се от данък електрическите автомобили.” 

 

§ 6. В чл. 52, се правят следните изменения: 

1. ал. 1 текста се изменя така: 

„(1) 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 „EEV”, определения по чл. 48 данък  за съответната година 

се заплаща с намаление от 30 на сто .” 

2.  Създава се нова ал. 2: 

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW 

включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и 

„Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за 

съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление, от 

определения по чл. 48, ал. 1 и 3 данък.” 
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории 

„Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за 

съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” – с 50 на сто намаление, 

от определения по чл. 48, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.” 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4: 

5. Създава се ал. 5:  

„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и 

„ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е 

видно съответствието на превозното средство с определената от 

производителя екологична категория.” 

 

§ 7. Ал. 4 и ал. 5 на  чл. 64 се отменят, като се поставя и текс указващ 

обявяването на текстовете за противоконституционни с РКС № 5 от 2012 г. – 

ДВ бр.30 от 2012 г. 

 

§ 8. Текстът на чл. 65 се изменя така: 

„Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия 

по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.” 

 

§ 9. В чл. 66, ал. 1 след думите „юридическите лица” се добавя „ и 

едноличните търговци”. 

 

§ 10. В чл. 71 се създава ал. 5 с текст: 

„(5) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-

дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила 

наказателно постановление и се предава за събиране.” 

 

§ 11. В § 1. на Допълнителни разпоредби се правят следните промени: 

1. т. 14 буква а) текстът се променя така: 

„а) местата за настаняване;” 

2. т. 17 се изменя така: 

„17. „Места за настаняване” са съответните туристически обекти 

по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.” 

3. т. 19 се изменя така: 

„19. „Заведения за хранене и развлечения” са съответните 

туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма.” 

4. т. 22 се изменя така: 

„22. „Нощувки” са нощувките в местата за настаняване по смисъла 

на Закона за туризма.” 

5. Създава се т. 23 с текст: 

„23. „Храм или молитвен дом” е сграда, предназначена за извършване 

на публична богослужебна дейност и религиозни обреди, която отговаря 
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на изискванията на съответното вероизповедание и разпоредбите на 

Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни 

актове.” 

6. Създава се т. 24 с текст: 

„24. „Манастир“ като обект, е свещено място с храм и други здания, 

предназначен за жилище на монаси или монахини, които с обетите си за 

целомъдрие, аскетизъм и послушание са се посветили на уединен 

благочестив живот и упражняване на подвижничество (въздържание, 

молитва и труд), милосърдие и духовна подкрепа.” 

7. Създава се т. 25 с текст: 

„25. „Електрически автомобили” са леки автомобили по смисъла на 

§ 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за 

движението по пътищата, които използват двигател с изцяло 

електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.” 

 

§ 12. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 21 с текст: 

„§ 21. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за размера на местните данъци в Община Сопот е приета от 

Общински съвет - Община Сопот с Решение № 177, взето с поименно 

гласуване с протокол № 28. от заседание на съвета, проведено на 

19.12.2013 г. и влиза в сила от 1 януари 2014 г..” 

 

 


