
 
мотиви 

към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица.   

1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето 
и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 

В Държавен вестник – бр.32 от 22.04.2016 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за 
местните данъци и такси, като се въвежда нов алтернативен данък, с който се облага дейността 
по извършване на таксиметров превоз на пътници. Измененията предвиждат данъчно-задължени 
да са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от  изпълнителния директор на  
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, на които е издадено разрешение за 
таксиметров превоз на пътници от кмета на съответната община по Закона за автомобилните 
превози. 

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи за всеки отделен автомобил, с който 
се извършва тази услуга и се определя от Общинския съвет за съответната година в граници от 
300 до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. 

Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за 
автомобилните превози въз основа на подадена данъчна декларация по утвърден от Министъра 
на финансите образец в общината, за територията на която е разрешението за извършване на 
таксиметров превоз. 

Общинският съвет трябва да определи размера на данъка върху таксиметровите превози по 
глава втора, раздел VІІІ от Закона за местните данъци и такси в срок до 30.09.2016 г. 

 
2. Целта на изменението и допълнението на наредбата е синхронизирането й приетите 

промени в Закона за местните данъци и такси. 
 
3. За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими финансови и 

други средства. 
 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 14 

дни чрез настоящото публикуване на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна 
Оряховица на интернет страницата на Община Горна Оряховица http://g-oryahovica.org/ се 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища 
по предлаганите промени в наредбата, както и в Центъра за информационно и административно 
обслужване на гражданите при Общината на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. “Георги 
Измирлиев” № 5.  
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