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ОТ  ИНЖ. ДОБРОМИР СТОЙКОВ ДОБРЕВ - КМЕТ 
НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 
ОТНОСНО: Изменение 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: 
      През последните години се очертава тенденция от увеличаване броя на моторните превозни 
средства на територията на общината. Засиленият трафик и нарастващата необходимост от нова 
организация на движението и поддръжка на общинската пътна мрежа и градската среда, налагат 
оптимизация на приходите от данъка върху превозните средства, част от които да бъдат 
разходвани за финансиране на част от посочените дейности. От последното изменение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община 
Горна Оряховица през 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., до настоящия момент данъчните ставки за 
данък върху превозните средства не са увеличавани, въпреки настъпилите промени в 
обстановката и необходимостта от повече средства за поддръжка на инфраструктурата. 
Товарните автомобили с технически допустима максимална маса до 12 т. са едни от най-масово 
използваните, като в това число попадат и автомобилите категория N1, съгласно Закона за 
движение по пътищата. В тази категория попадат и леки автомобили, които са трансформирани в 
товарни и по този начин се облагат с местен данък като товарни автомобили с данъчна ставка на 
тон товароносимост, а не като леки автомобили съгласно мощност на двигателя в KW и  
коефициент съобразно годината на производство, а на практика са леки автомобили. В резултат 
на това законово разделение те се намират в по - благоприятно положение спрямо леките 
автомобили, относно данъчното облагане.  На практика МПС, които технически и конструктивно 
не се различават от лек автомобил се категоризират като товарни автомобили и се облагат с 
данък като товарни автомобили. Това предопределя и предлаганото в момента увеличение на 
ставката за тази група автомобили с абсолютна стойност.  

 Нарастващите нужди на общността, налагат вземането на обоснованото и необходимо, 
решение за повишаване на налога за превозните средства, чиито ставки към момента са под 
средните и близо до минималните законово определени стойности с разпоредбата на чл. 55 от 
ЗМДТ. 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 L7 e от ЗДП  остават 
непроменени. 

 



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. 23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните 

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

Изменям чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на 
територията на Община Горна Оряховица, както следва:   

 
§1. В чл.40 се правят следните изменения: 
 
1. текстът на ал. 1 (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г.) се изменя, 

както следва: „(1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно 
мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на 
производство, както следва: 

1. до 37 kW включително –  0,50 лв. за 1 kW; 
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW; 
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,79 лв. за 1 kW; 
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW; 
5. над 110 kW – 1,80 лв. за 1 kW; 
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с 

коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.“ 
 

2. текстът на ал. 2 се изменя, както следва: „(2) Данъкът за ремаркета на леки 
автомобили е в следните размери: 

1. товарно ремарке – 5,50 лв. 
2. къмпинг ремарке - 11 лв. 
 

3. текстът на ал. 3 (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г.) се изменя, 
както следва „(3) Данъкът за мотопеди е в размер 11 лв.,  

 
а за мотоциклети, както следва: 
 
1. до 125 куб. см включително – 16,50 лв. 
2. над 125 до 250 куб. см включително – 33 лв. 
3. над 250 до 350 куб. см включително – 44 лв. 
4. над 350 до 490 куб. см включително – 66 лв. 
5. над 490 до 750 куб. см включително – 93,50 лв. 
6. над 750 куб. см – 126,50 лв. 
 
4. текстът на ал.  6 (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г.) се изменя, 

както следва: (4) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима 
максимална маса е в размер 25 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 

 
5. текстът на ал. 7 (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г.) се изменя, 

както следва „(7)Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в 
зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя 



на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на 
влекача, както следва: 

 
 
 
 

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 

А) с две оси - 18 9,90 35,20 
  
  

18 20 35,20 79,20 

  
  

20 22 79,20 178,20 

  
  

22 25 233,20 423,50 

  
  

25 26 423,50 739,20 

  
  

26 28 423,50 739,20 

  
  

28 29 409,20 495 

 
 

29 31 495 808,50 

 
 

31 33 808,50 1122 

 
 

33 38 1122 1705 

 
 

38 - 1243 1688,50 

Б) с три и 
повече оси 

36 38 792 1094,50 

 38 40 1094,5 1512,50 
 40 - 1512,50 2238,50 

 
 
 
6. Текстът на ал. 13 се изменя, както следва: „(13) Данъкът за товарни 

автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от 
допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва: 
 
 



Допустима 
максимална маса 

Данък (в лв.) 

Брой оси на 
моторното 

превозно средство 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 

А) с две оси 12 13 33 67,10 
 13 14 67,10 184,80 
 14 15 184,80 260,70 
 
 

15 - 260,70 589,60 

Б) с три оси 15 17 67,10 116,60 
 17 19 116,60 238,7 
 19 21 238,70 310,20 
 21 23 310,20 477,40 
 23 - 477,40 742,50 
В) с четири оси 23 25 310,20 314,60 

 25 27 314,60 490,60 
 27 29 490,60 778,80 
 29 - 778,80 1155 

 
 
 
 
 
„§ 2. 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 / 
 
 
 
 
 
 


