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 ПРОЕКТ! 

 

 

НАРЕДБА 

№ 12 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

І.Изменя и Допълва Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Стралджа по следния начин: 

           В чл.13. се правят следните промени: 

Било: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер: 

- за жилищни имоти в размер 1,5 на хиляда; 

- за нежилищни имоти в размер 2 на хиляда  

върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Става: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер: 

- за жилищни имоти в размер 2,0 на хиляда; 

- за нежилищни имоти в размер 2,5 на хиляда  

върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

              

         Раздел ІІІ-Данък при придобиване на имущества по  дарение и по 

възмезден начин 

          В чл.35 се правят следните промени: 

Ал.1, буква б) се променя така:  

Било: б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 

          Става: б) 7 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 

          Ал.2 : Било: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто върху 

оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока 

стойност. 

                     Става: При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,0 на сто върху 

оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока 

стойност. 

              

      Раздел ІV-Данък върху превозните средства 

    Чл.41,ал.1, Т.1., буква а) и б) се променят така: 
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            Било: а) до 55 kW включително - 0,34 лв. за 1 kW; 

        б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW; 

            Става:  а) до 55 kW включително - 0,37 лв. за 1 kW; 

           б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,59 лв. за 1 kW; 

 


