РЕШЕНИЕ № 63
23.12.2015 год.
Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на
територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, и във връзка с чл. 1, ал. 2 от
ЗМДТ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2
и 3 от ЗМДТ, както следва:
1.било: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Чл. 1 Размерът на данъка върху недвижимите имоти за граждани за жилищни и
нежилищни имоти се определя в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на
недвижимия имот към 1 януари на годината, за която се дължи.
става:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Чл. 1 Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер
на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот към 1 януари на
годината за която се дължи.
2.било: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Чл.2 Размерът на данъка върху недвижимите имоти на предприятия и фирми се
определя в размер на:
а/ 1,5 на хиляда върху по високата между отчетната им стойност и
данъчната оценка на нежилищните недвижими имоти към 1 януари на годината за
която се дължи.
б/ 1 на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти към 1 януари
на годината за която се дължи.
става: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Чл.2 се отменя.
3.било: ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Чл.1. (1) За леките 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 до 149 кW включително – 1.23 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с
коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
става: ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Чл. 1. За леките 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 – 0.68 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.80 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.80 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.30 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW
– 1.50 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с
коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
4.било: ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Чл. 6. /изм. с Решение № 29/22.12.2011 г./ Данъкът за товарен автомобил до 12
тона технически допустима максимална маса е в размер 15 лв. за всеки започнат тон
товароносимост.
става: ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Чл. 6. /изм. с Решение № 29/22.12.2011 г./ Данъкът за товарен автомобил до
5 тона технически допустима максимална маса е в размер 30 лв. за всеки
започнат тон товароносимост, а над 5 тона технически допустима максимална
маса е в размер 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
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