
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
Докладна записка относно: Изменение и допълнение 

на Наредба № 14 за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Любимец, приета с 

Решение № 30 от 28.02.2008 г., последно изменена и 

допълнена с Решение № 451 от 31.01.2019г., на 

Общински съвет Любимец. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на Община 

Любимец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

  

№ 18 

 
на ОбС, прието с протокол  № 4 от 23.12.2019 година 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и 

чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове  ,  

Общински съвет-Любимец 

 

 

 

Р Е Ш И :  
 

 

 
  I. Общински съвет Любимец приема изменения на Наредба № 14 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Любимец, както следва: 

 

 

§ 1. Изменя и допълва текстът на чл.15, както следва:“ Размера на данъка върху недвижимите 

имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот“ 

 

§ 2. Изменя чл.35,ал.2 както следва:   

 

 „При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на 

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

стойност.“  

 

§ 3. Изменя чл.41, ал.1, т.1 букви в, г, д, е, както следва:  

 



в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,20 за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,30 за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,70 за 1 kW; 

е) над 245 kW – от 2,20 за 1 kW;  

 

§ 4. Изменя чл.41, ал.2, т.1 и т.2, както следва:  

”Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална 

маса не повече от 3,5 т в размер, както следва: 

 1.товарно ремарке – 10,00 лв.  

 2.къмпинг ремарке -15,00 лв.” 

 

§ 5. Изменя чл.41, ал.6, както следва:  

 

”Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не 

повече от 12 т, в размер от 15,00 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост. ” 

 

 

§ 6. Допълва §10 към Преходните и заключителни разпоредби със следния текст: „Изменена 

и допълнена с Решение № 18, взето с Протокол № 4 от дата 23.12.2019 г.  на Общински 

съвет Любимец, влизат в сила от датата на публикуване в сайта на общината. 

 
 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                 / М.Станкова/ 
МС/МФ 

 


