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Проект! 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 83 от 

1998 г.; изм. и доп., бр. 105 и  153 от 1998 г.; изм., бр. 103 от 1999 г.; изм. и доп., 

бр. 34 и  102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 

45,  56 и  119 от 2002 г.; изм., бр. 84 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2003 г., бр. 6 

от 2004 г.; доп., бр. 18 от 2004 г.; изм., бр. 36 от 2004 г.; доп., бр. 70 от 2004 г.; 

изм. и доп., бр. 106 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., 

бр. 100,  103 и 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36 и  105 от 

2006 г.; изм., бр. 55 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2007 г.; изм., бр. 70 от 2008 

г.; изм. и доп., бр. 105 от 2008 г.; доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2009 г.; 

доп., бр. 41 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.; доп., бр. 19 

от 2011 г.; изм., бр. 28 от 2011 г.; доп., бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 35 от 2011 г.; 

доп., бр. 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд на РБ - 

ДВ, бр. 30 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2012 г.; доп., бр. 54 и 102 от 2012 г.; 

изм., бр. 24 и 30 от 2013 г.; доп., бр. 61 от 2013 г.) 

 

§ 1. В чл. 24 се създава ал.6: 

 „(6) За целите на освобождаването от данък по ал. 1, т. 18 и 19,  „годината 

на издаване на сертификата” е годината на издаване на първия сертификат за 

сградата. В случаите, в които в срока на валидност на първия сертификат е 

издаден нов сертификат от по-висок клас на енергопотребление, „годината на 

издаване на сертификата” е годината на издаване на първия сертификат за по-

висок клас на енергопотребление.” 

 

§ 2. В чл. 59  ал. 1 и 2 се изменят така: 

 „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и 

съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4” данъкът се заплаща с 

30 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5" и "Евро 6” – с 50 на сто 

намаление, от определения по чл. 55, ал.1 и 3 данък. 

 (2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3", 

"Евро 4", "Евро 5", „Евро 6” и „ЕЕV”, данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се 

заплаща с 50 на сто намаление.” 

  

 § 3. В чл. 123, ал. 1 след думите „юридическите лица” се добавя „и 

едноличните търговци”. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. 
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