
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

До г-н Председателя 
на Общински съвет 
Горна Оряховица 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от инж. Добромир Добрев, 
Кмет на Община Горна Оряховица 

Относно: Изменение и допълнение на текстове в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните данъци на територията на 
Община Горна Оряховица, съгласно чл.1, ал.2 от ЗМДТ. 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение и 
допълнение на текстове от Наредбата за определянето и администрирането 
на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица със 
следните мотиви: 

1. Промяна на икономическите показатели за 2013 г.: 
- увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2013 г., 

съгласно ПМС №250/11.10.2012 г. Ръстът е с 6,9% спрямо определената МРЗ 
от 01.05.2012г. и с 14.8% спрямо определената МРЗ от 01.09.2011 г.; 

- инфлация от 2,4%. 
С настоящите промени се актуализират ставките на данъка върху 

превозните средства за леки автомобили, мотоциклети, товарни автомобили до 
12 тона технически допустима маса и седлови влекачи. 

В чл.44, ал.2 се коригира текстът, като вместо цитирания чл.55 от ЗМДТ 
се вписва чл.40 от Наредбата, в който са вписани конкретните стойности. 

В чл.56 се променят ставките на туристическия данък за средства за 
подслон и места за настаняване, категория 1 и 2 звезди. 

С промяната на данъчните ставки се стремим да повишим приходите за 
бюджета на Общината, за да се осигурят необходимите средства за запазване и 
разширяване на предлаганите услуги на гражданите, и подобряване на 
качеството им. Увеличават се задълженията на общините за осигуряване на 
противопожарна инсталация на всички общински сгради прилагайки НАРЕДБА 
№ 1з-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите; осигуряване средства за изграждане 
на детски площадки за детските градини, съгласно изискванията за безопасност 
по Наредба №1 от 12.01.2009 г. за Условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра към Закона за устройство на територията, 
като имаме краен срок 31.12.2013 г.; осигуряване средства за работни заплати и 
осигурителни плащания за 33 бр. персонал, който ще бъде назначен към ДСП 
от 20.11.2013 г., тъй като осигуряването на подкрепа на самотно живеещите в 
семейна среда и на хората в неравностойно положение също става общинска 



дейност. Общината ще поеме дълг от 5 320 000 лв. за собствено участие и 
оборотни средства по проект „Изграждане на канализация и доизграждане на 
водопровод в с.Първомайци". 

През 2011 г. туристическата такса от 0,80 лв. бе намалена на 0,40 лв., и 
променена като туристическия данък. Юридическите лица трябваше да 
заплащат на база капацитет без оглед реален брой посетители. През 2012г. с 
промяна в ЗМДТ хотелите ще заплащат отново на реален брой нощувки. В тази 
връзка с решение на Консултативен съвет по въпросите на туризма, от 
02.11.2012г. бе взето решение ставките да бъдат променени в стойности, близки 
до тези през 20 Юг. 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински 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.14 се правят следните промени: 
текстът „1,5" се заменя с „2"; 
§2. В чл.40, ал.1 се правят следните промени: 
1. в т. 1. текстът „0,40 лв." се заменя с „0,45 лв."; 
2. в т.2. текстът „0,50 лв." се заменя с „0,55 лв."; 
3. в т.З. текстът „0,65 лв." се заменя с „0,72 лв."; 
4. в т.4. текстът „ 1,32 лв." се заменя с „ 1,45 лв."; 
5. в т.5. текстът „1,48 лв." се заменя с „1,63 лв."; 
§3. В чл.40, ал.З се правят следните промени: 
1. в т. 1. текстът „ 12 лв." се заменя с „ 15 лв."; 
2. в т.2. текстът „25 лв." се заменя с „30 лв."; 
3. в т.З. текстът „35 лв." се заменя с „40 лв."; 
4. в т.4. текстът „50 лв." се заменя с „60 лв."; 
5. в т.5. текстът „75 лв." се заменя с „85 лв."; 
6. в т.6. текстът „ 100 лв." се заменя с „ 115 лв."; 
§4. В чл.40, ал.6 текстът „10 лв." се заменя с „12 лв." 
§5. В чл.40, ал.7 се изменят стойностите в колона 4 и колона 5, както 

следва: 

Брой оси на 
седловия 

влекач/влекача 
за ремарке 

Допустима максимална 
маса на състава от 
превозни средства. 

посочена в 
свидетелството за 

регистрация на влекача 
(в тона): 

Данък (в лева) 
Брой оси на 

седловия 
влекач/влекача 

за ремарке 

равна или 
повече от 

по-малка 
от 

задвижваща ос/оси с 
пневматично или с 
окачване, прието за 

еквивалентно на 
пневматичното 

други системи за 
окачване на 

задвижващата ос/оси 
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1 2 3 4 5 

А) с две оси - 18 9 32 
18 20 32 72 
20 22 72 162 
22 25 212 385 
25 26 385 672 
26 28 385 672 
28 29 372 450 
29 31 450 735 
31 33 735 1020 
33 38 1020 1550 
38 - 1130 1535 

Б) с три и повече 
оси 36 38 720 995 

38 40 995 1375 
40 - 1375 2035 

§6. В чл.44, ал.2 след текстът „чл.55, ал.5, 6, 7 и 13" се добавя текстът от 
ЗМДТ. 

§7. В чл.56, ал.1 се правят следните промени: 
1. в т. 1. текстът „0,40 лв." се заменя с „0,60 лв."; 
2. в т.2. текстът „0,50 лв." се заменя с „0,70 лв." 
§8. В Преходни и заключителни разпоредби се вписва нов §12 със 

следното съдържание: „§12. Промените в §1, §2, §3, §4, §5 и §7 влизат в сила, 
считано от 01.01.2013 г." 

Внася предложението: 
инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община О 
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