
мотиви 
към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 
  
1. Причини, които налагат и целите, които се поставят  

 
С Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на 

Община Горна Оряховица се определят размерите на местните данъци при условията и в 
границите, регламентирани от Закона за местните данъци и такси. С измененията  на ЗМДТ, в 
сила от 01.01.2008 г., на общинските съвети се даде правото, в рамките на определения от ЗМДТ 
диапазон, да определят конкретните размери на местните данъци, в зависимост от социалните и 
икономическите условия на територията на съответната община. С предложените изменения на 
Наредбата се цели постигане на прагматичен и работещ модел на структуриране на собствените 
приходи на общината, като същите се базират приоритетно на приходите от данъци и така да се 
финансират разходите по предоставяне, както на различни социални услуги, така и за общото 
подобряване на градската среда и инфраструктурата.  

Предвид увеличеният брой на автомобилите в общината, повишеният трафик и 
необходимостта от ремонт, възстановяване и поддръжка на пътната мрежа е необходимо 
увеличение на финансовите средства за реализацията на тези дейности. Средствата за 
финансиране за ремонта и поддръжката на пътната мрежа се осигуряват и от собствените 
приходи на Община Горна Оряховица, които в основната си част се попълват от постъпленията 
от местни данъци и такси. За община Горна Оряховица постигането на по – добри резултати в 
тази насока е установенa тенденция, реализацията съответно се нуждае от финансиране. 
Допълнителни приходи могат да се постигнат като се увеличат данъчните ставки. Налага се 
оптимизация на размерите  на данъка върху превозните средства, като въпреки това ставките ще 
се запазят относително ниски. Към  момента преобладаващите размери на ставките са 
определени под средните размери, утвърдени със ЗМДТ. Определените в действащата наредба 
ставки не са променяни от 2012 г. и са  по - близки до долната граница, определена в ЗМДТ 
отколкото до средната стойност. От друга страна данъчните приходи са данъчна тежест за 
населението, и следвайки принципите на социална справедливост, то не може да бъде 
натоварвано прекомерно. Нарастващите нужди на общността, обаче налагат вземането на 
обоснованото и необходимо решение за повишаване на налога от данък върху превозните 
средства и позиционирането му към средните стойности на данъчните ставки, регламентирани от 
ЗМДТ. Това ще бъде постигнато с десетпроцентно увеличение на данъчните ставки за 
превозните средства, които към момента са под средните законово определени стойности и 
допълнителни увеличения на ставките за някои групи транспортни средства, които към момента 
са в сравнително облекчен режим на облагане /напр. товарните автомобили с технически 
допустима максимална маса до 12 т./. Ставките за триколки, автобуси, специализирани 
строителни машини/бетоновози, бетон-помпи и други/ автокранове, специализирани ремаркета 
за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, 
автокранове над 40 т., специализирани ремаркета за превоз на извънгабаритни товари с 
товароподемност над 40 т., трактори, други самоходни машини, моторни шейни и превозни 
средства от категория L7e от ЗДвП  остават непроменени. 

  
 2. Финансовите и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата 
уредба  
  Няма необходимост от финансови средства за прилагане на новата уредба. 
 
 3.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите 



 При очакван годишен размер на приходи от данък върху превозните средства в размер на 
около 1 300 000  лв. за 2016г., с предложеното увеличение на ставките ще се постигнат 
допълнителни постъпления през следващата година в размер около  100 000  лв. 
 
 4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
 Доколкото настоящите промени са във връзка с изпълнение на влезли в сила нормативни 
актове, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с 
правото на Европейския съюз. С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския 
съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 
европейското право. 

 
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в законоустановения срок от 30 

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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