
 

мотиви 
 

към проекта за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 

  

 

В Държавен вестник бр.101 от 22.11.2013 г. е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси, който предвижда облекчението при 

облагане с данък върху превозните средства да бъде в зависимост от екологичните 

стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове в зависимост от 

категориите превозни средства и екологичните категории. 

Законодателят е определил данъчното облекчение да бъде в три разновидности – 

намаление от годишния данък върху превозните средства в размер на 40, 50 и 60 на сто в 

зависимост от категориите превозни средства и екологичните категории. 

За съществуващото облекчение за ползване на отстъпка  в размер на 50 на сто от 

дължимия местен данък за годината за леките автомобили на база наличието на действащо 

катализаторно устройство с мощност на двигателя до 74 кW и несъответстващи на 

екологичните категории  „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, данъкът да се 

заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет. 

Предложението за намаление на дължимия данък за Община Горна Оряховица е 30 

на сто. Мотивите за това са да се избегне рязкото отпадане на облекчението през 

следващите години и увеличаване на приходната част на бюджета с минимална тежест на 

данъкоплатците – 3,60 лв. на човек. 
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ДО  

                                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

                                                                      Г.ОРЯХОВИЦА 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ОТ  ИНЖ. ДОБРОМИР СТОЙКОВ ДОБРЕВ - КМЕТ 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на 

Община Горна Оряховица със следните мотиви: 

В Държавен вестник бр.101 от 22.11.2013 г. е обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси, който предвижда облекчението при 

облагане с данък върху превозните средства да бъде в зависимост от екологичните 

стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове в зависимост от 

категориите превозни средства и екологичните категории. 

Законодателят е определил данъчното облекчение да бъде в три разновидности – 

намаление от годишния данък върху превозните средства в размер на 40, 50 и 60 на сто в 

зависимост от категориите превозни средства и екологичните категории. 

За съществуващото облекчение за ползване на отстъпка  в размер на 50 на сто от 

дължимия местен данък за годината за леките автомобили на база наличието на действащо 

катализаторно устройство с мощност на двигателя до 74 кW и несъответстващи на 

екологичните категории  „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, данъкът да се 

заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет. 

В съответствие на гореизложеното, предлагам на Общинския съвет следния проект за 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1,ал.2 от ЗМДТ, 

Общински съвет приема изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица, както 

следва: 

§1. В чл.44 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени 

с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 

3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният по чл.40 данък за съответната 

година се заплаща с намаление 30 на сто.” 
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            2. Създава се нова ал.2 : 

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и 

съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на 

сто намаление, а за съответстващите на  „Евро 5”, „Евро 6”  - с 60 на сто намаление, 

определеният по чл.40 ал.1 и ал.3 данък.” 

 3. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така: 

„(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 определеният по чл.40 ал.5, 6, 7  и ал.13 данък.” 

 

 4. Досегашната ал.3 става ал.4. 

 

 5. Създава се ал.5 

„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”се 

удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 

превозното средство с определената от производителя екологична категория.” 

 

§2. В чл.58, ал.1 след думите „юридическите лица” се добавя  „и едноличните 

търговци” 

 

§3. в преходните и заключителни разпоредби се създава  нов §13: 

„§13. Промените с Решение №……. От Протокол № 37 от 18.12.2013 г. влизат в сила 

от 01.01.2014 г.” 

 

 

  
КМЕТ: 

                                             /инж.Добромир Добрев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


