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ОТНОСНО: Допълнение на 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 допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица със 
следните мотиви: 

В сила от 01.01.2017 г. със Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси 
обнародван в Държавен вестник – бр.32 от 22.04.2016 г. е създаден раздел VІІІ „Данък върху 
таксиметров превоз на пътници” с чл.61у -61щ. 

С местен данък между 300 и 1000 лв. за превози на пътници ще плащат превозвачите, 
притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на ИА 
„Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, 
издадено от кмета на общината. Данъкът ще е за всеки автомобил годишно. 

Общинският съвет на общината, на чиято територия се извършва превозът, в срок до 31 
октомври на предходната година, ще решава точно колко ще се плаща за такситата. 

Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за 
автомобилните превози като данъчно-задължените лица подават данъчна декларация по образец, 
утвърден от Министъра на финансите в общината, на територията на която ще се извършва 
таксиметровия превоз. 

Предвидена е възможност за възстановяване на недължимо внесени суми при прекратяване 
на дейността през течение на годината. 

 
В съответствие с 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 Закона за местните 

данъци и такси, Общински съвет приема допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица, както 
следва: 

§1.  В глава втора се създава раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с 
чл.57а – 57в, както следва: 

Раздел VІІ  
Данък върху таксиметров превоз на пътници 

 Чл.57а. (1) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, които притежават 
Удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция 



„Автомобилна администрация” и имат разрешение за извършване на таксиметров превоз на 
пътници на територията на Община Горна Оряховица, издадено от кмета на Община Горна 
Оряховица 

(2) Данъкът се дължи за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение 
за извършване на таксиметров превоз на пътници от Кмета на Община Горна Оряховица  
(3) Данъкът дължим за автомобилите, за които е издадено разрешение за 
извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Горна 
Оряховица, постъпва в приход на бюджета на Община Горна Оряховица 

Чл. 57б. (1) Размерът на данъкът върху таксиметровите превози е 450 лв. за година 
 (2) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено или 

отнето през течение на  годината данъкът се заплаща в размер на една дванадесета за всеки месец 
през който разрешението е било в сила 

Чл. 57 в (1) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по утвърден образец в 
дирекция „Местни приходи” на Община Горна Оряховица преди получаване на издаденото 
разрешение по чл. 24 от Закона  за автомобилните превози. При всяко изменение на 
обстоятелствата данъчно задълженото лице подава декларация в седемдневен срок от 
настъпването на промяната. 

(2) Данъкът се заплаща преди получаване на разрешението по чл. 24 от Закона за 
автомобилните превози от Кмета на Община Горна Оряховица и след подаване на данъчната 
декларация по реда на предходната алинея  

 
§2. В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §15: 
 
 „§ 15. Промените с Решение № ….. от Протокол № …..  от …. 2016 г. влизат в сила считано 

от 01.01.2017г.” 
 
Приложение: Мотиви към проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 
 
Внася предложението: 
 
КМЕТ: 
/ инж.Добромир Добрев / 
 
 
 
 


