ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение
№ 3/ прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 443
гр. Левски, 20.12. 2013 г.
относно: Изменение в Наредба № 15/15.02.2008 г. за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Левски
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.1, ал. 2 от ЗМДТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. Изменя чл.45 от глава втора, раздел IV на Наредба № 15 за
определяне на местните данъци на територията на Община Левски
от: Чл.45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до
74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства,
данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.
(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и
седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на
стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл.
55, ал. 5, 6 ,7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление.
(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по
редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените
планински и гранични райони, които се субсидират от общините,
данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по
реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при
условие че не се използват за други цели.
на: Чл.45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до
74 kw включително, снабдени с действащи катализаторни
устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро3”,
„Евро 4”, Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният по чл.41 данък за
съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.

(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” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление, от
определения по чл.41, ал.1 и ал.3 данък.
(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.41, ал.5, 6, 7 и 13 данък.
(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по
редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените
планински и гранични райони, които се субсидират от общините,
данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по
чл.41 ал.5 от наредбата, при условие че не се използват за други
цели.
(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и
„ЕЕV” се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е
видно съответствието на превозното средство с определената от
производителя екологична категория.
2. Изменението влиза в сила от 01.01.2014 г.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
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