
                 Приложение № 1 
Съгласуване и адаптиране на Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Шумен /НОРМДТОШ/ 

със Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ 
 

ПРОТЕСТИРАНИ от Прокуратурата членове, 
алинеи и точки от НОРМДТОШ (текст от 
НОРМДТОШ), които трябва да отпаднат 

НОВ текст на  НОРМДТОШ 
Член, алинея и  точка от ЗМДТ, на който 

съответства текста в НОРМДТОШ 

чл. 10, ал. 2  
"На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 
година се прави отстъпка от 5 на сто." 

"На предплатилите до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто." 

чл. 28, ал. 2 от ЗМДТ 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., 
изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) На 
предплатилите до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка 5 на сто. 
 

чл. 40, ал. 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 66 
лв." 

"Данъкът за специализирани строителни машини 
(бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и 
други специални автомобили, без тролейбусите, е 
в размер на 66.00 лв. 

чл. 55, ал. 8 от ЗМДТ 
(8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., 
изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 
Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 
данъка за специализирани строителни машини 
(бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и 
други специални автомобили, без тролейбусите, в 
размер от 50 до 250 лв. 

чл. 40, ал. 9  
"Данъкът за автокрановете с товароподемност над 
40 тона, специализирани ремаркета за превоз на 
тежки или извънгабаритни товари с 
товароподемност над 40 тона е в размер 132.00 
лв." 

"Данъкът за автокрановете с товароподемност над 
40 тона в размер на 132.00 лв." 

чл. 55, ал. 9 от ЗМДТ 
(9) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 
Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 
данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона в 
размер от 100 до 300 лв. 

чл. 44, ал. 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 "ЕЕV, " 
чл. 44, ал. 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 

"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. 55, ал. 3 данък" 

чл. 59, ал. 2 от ЗМДТ 
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 
г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) 
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. 55, ал. 3 данък. 



чл. 44, ал. 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. 40, ал. 5, 6, 7 и 13 данък." 

"За автобусите, товарните автомобили, с 
технически допустима максимална маса над 3,5 т, 
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" 
- с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 
5, 6, 7 и 13 данък." 

чл. 59, ал. 3 от ЗМДТ 
 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 
г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., 
изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., 
изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., 
изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., 
предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 
01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 
01.01.2019 г.) За автобусите, товарните автомобили, с 
технически допустима максимална маса над 3,5 т, 
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" - с 50 
на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 
13 данък. 

чл. 44, ал. 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. " 

"Когато в 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." 

чл. 59, ал. 5 от ЗМДТ 
(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 
г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) 
Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за 
екологичната категория на моторното превозно 
средство, се приема, че превозното средство е без 
екологична категория. 

чл. 45, ал. 1 
" Данъкът върху превозните средства се заплаща 
на две равни вноски в следните срокове: от 1 март 
и до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 
която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 
април за цялата година се прави отстъпка от 5 на 
сто. " 

"Данъкът върху превозните средства се плаща на 
две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и 
до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 
предплатилите до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто." 

чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ 
Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 
01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 
01.01.2015 г.) Данъкът върху превозните средства се 
плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 
юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. 
На предплатилите до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто. 



чл. 51, ал. 1, 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, 12 и 13 на приложение № 4 към 
Глава втора, раздел VI 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" 

"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, заплащат 50 
на сто от определения патентен данък за 
съответното работно място; намалението се ползва, 
при условие че към декларацията по чл. 61н е 
приложено копие от удостоверението за вписване в 
регистъра на чираците, издадено от съответната 
регионална занаятчийска камара." 

чл. 61м, ал. 1, т. 4 от ЗМДТ 
Чл. 61м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 
01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които 
подлежат на облагане с патентен данък, могат да 
ползват данъчни облекчения в следната поредност: 
4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) 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, заплащат 50 на 
сто от определения патентен данък за съответното 
работно място; намалението се ползва, при условие че 
към декларацията по чл. 61н е приложено копие от 
удостоверението за вписване в регистъра на чираците, 
издадено от съответната регионална занаятчийска 
камара. 

чл. 63, ал. 2 
" Когато действието на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници 
бъде прекратено през течение на годината, от 
платения годишен данък се възстановява 
недължимо внесената част, определена по 
следната формула: 
НВДТПП = ПГДТПП х БМ 
                12 
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка 
върху таксиметров превоз на пътници за текущата 
година; 
ПГДТПП е платеният годишен данък върху 
таксиметров превоз на пътници за текущата 
година; 
БМ е броят на месеците от текущата година, 
следващи месеца на прекратяване на 
разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници" 

"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: 
 НВДТПП = ПДТПП x ОМ 
                             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." 

чл. 61ч, ал. 2 от ЗМДТ 
2) (Попр. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 
2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) 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 
= 

______________________ , където 

  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. 



 


