
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 23   

По протокол № 4 от 20.12.2019г. 

Относно: Изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на 

територията на община Никола Козлевo.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Общински съвет Никола Козлево определя размера на данъка за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в 

зависимост от мощността на двигателя, както следва: 

а) до 55 kW включително – от 0,50 лв. за 1 kW 

 б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,70 лв. за 1 kW 

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

 г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,40 лв. за 1 kW 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 2,00 лв. за 1 Kw 

 

2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево 

изменя текста на чл. 41, ал. 1, т. 1 от буква а) до буква д) от Наредбата за определяне на 

размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевo, както следва: 

а) до 55 kW включително – от 0,50 лв. за 1 kW 

 б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,70 лв. за 1 kW 

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

 г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,40 лв. за 1 kW 

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 2,00 лв. за 1 kW 

 

3. Създава нов § 20 в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на 

територията на община Никола Козлевo със следният текст: Настоящата Наредба е 

изменена с Решение № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2019 г. на Общински съвет – 

Никола Козлево и влиза в сила от датата на влизане в сила на Решението. 

 

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 
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Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 20.12.2019г. Протокол № 4, т.8 от дневния ред, и е подпечатано с печат на 

общинския съвет. 

 
                                                                                                                                                                                 

Председател: ……………………… 

                                                                                                                  /Нурай Ферудин Реджеб/ 

                                                                                               

 


