
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  

В Държавен вестник – бр.98 от 27.11.2018 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане като се правят  изменения и допълнения в Закона за 

местните данъци и такси. 

Променена е концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките 

автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, 

а именно данъкът да се определя по формула, която включва два компонента – имуществен и 

екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на 

автомобила, а екологичният отчита екологичната категория на автомобила. 

В закона са определени шест диапазона на мощности на автомобила и съответно минимална 

и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност като се 

обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW. В съществуващите в закона размери 

се включват два нови диапазона по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 

kW до 245 kW вкл. и над 245 kW. Запазва се правото на общинският съвет да определя ставката в 

наредбата за определянето и администрирането на местните данъци  

Коефициентът за годината на производство е диференциран по години с промяна на 

действащите към настоящия момент в ЗМДТ коефициенти. Коефициентът 1,1 засяга 

автомобилите с възраст над 20 години, които замърсяват въздуха с вредни емисии. 

Екологичният компонент е свързан с европейските стандарти за изгорели газове – Евро 

1,2,3,4,5 и 6. Облекчение в размера на данъка получават собствениците на автомобили с 

екологична категория над Евро 4, а утежнение има за собствениците на автомобили, които не 

съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от 

Евро4. В законопроекта са определени границите, в рамките на които общинския съвет следва да 

определи ставките на екологична категория. Отпада облекчението за автомобили с действащо 

катализаторно устройство, а е заменено с коефициента за екологична категория. Лимитиращата 

граница от 74 kW за ползване на данъчно облекчение от леки и товарни автомобили с технически 

допустима максимална маса не повече от 3,5 т. е премахната. По този начин всички собственици 

на МПС ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай, че притежават МПС, 

отговарящи на по-високи екологични стандарти. 

За да се постигне сравнително запазване на стойностите на досега заплащаните данъци без 

драстични данъчни намаления в стойностите от нововъведените данъчни облекчения, се 

предлага запазване на ставките при мощност над 74 kW до 110 kW вкл. и над 110 kW до 150 kW 

вкл. Предлагат се размерите на нововъведените стойности за мощните автомобили – над 150 kW 

до 245 kW и над 245 kW да са близки до минималната ставка, определена в закона. 

За товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече 

от 12 т се предлага намаление на ставката, определена в наредбата. 

 

 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 

Настоящите промени ще доведат до създаване на актуална нормативна база, съобразена с 

нормативните актове от по-висока степен. 

 Промените ще доведат в някои случаи до увеличаване на данъка, както на товарните 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, така и на някои леки 

автомобили без екологична категория, с екологична категория „Евро 1” и „Евро 2”. При леките 



автомобили с висока мощност и двигатели съответстващи на екологични категории от висок 

клас, ще има намаления в данъка. Очакваният резултат е увеличение на собствените приходи на 

общината, но тъй като законодателните промени варират в много детайлни различия от 

досегашния начин на изчисляване на данъка, не могат да се направят точни прогнози за реалните 

промени в очакваните общи постъпления. 

 

 4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Доколкото настоящите промени са във връзка с влезли в сила изменителни закони, които са 

съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на 

Европейския съюз 

 

На основание чл. 26, ал. 2 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.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

Г. ОРЯХОВИЦА 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

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 изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна 

Оряховица със следните мотиви:  

Целта на изменението и допълнението на наредбата е синхронизирането й  с приетите 

промени в Закона за местните данъци и такси, обн. в ДВ бр.98 от 27.11.2018 г. 

Променена е концепцията за определяне на данъка върху превозните средства за леките и 

товарните автомобили с допустима максимална маса не повече от 3,5 т чрез въвеждане на 

имуществен и екологичен компонент. Имущественият компонент се определя от ставката на 

данъка и мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила. Екологичният коефициент е свързан с екологичните 

характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент. 

Запазва се правото на общинския съвет да определя размера на ставката в наредбата. 

Диапазоните до 37 kW и до 55 kW са обединени в един- до 55 kW, а са включени два нови 

диапазона „над 150 kW до 245 kW вкл.”  с граници на ставките – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW и 

„над 245 kW” – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW.  

Общинският съвет следва да определи и екологичният коефициент в следните граници: 

 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с 
екологични категории „Евро 1“ и „Евро 
2“ 

  

1,10 – 1,40 

„Евро 3“ 
1,00 – 1,10 

„Евро 4“ 
0,80 – 1,00 

„Евро 5“ 
0,60 – 0,80 

„Евро 6“ и „ЕЕV“ 
0,40 – 0,60 

 

За товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 

12 т ставката е в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост. 

 

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 чл.6,  ал.1 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „ поземлени 

имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”. 

 

§2. В чл.8 след думите „вещно право” се добавя „ на ползване”. 

 

§3. В чл.18 се създава нова ал.3 

 „(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал.1 и ал.2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.22 от ЗМДТ се 

дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са 

декларирани като основни жилища.” 

 

§4. В чл.29 се създава ал.2 

„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по 

ал.1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го 

съобщава на всеки наследник или заветник.” 

 

§ 5.  Чл.36, ал.2  се променя , както следва: 

„(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените 

вещни права върху недвижим имот и превозни средства, а в случаите по чл.44 ал.3 от 

ЗМДТ – към момента на издаване на акта,, удостоверяващ правото на собственост, 

който подлежи на вписване.” 

 

§ 6 В чл.39, ал.2 т.5 се отменя 

 

§7.  В Чл.40  се правят следните промени: 

 

1. Ал.1 придобива следната редакция:  

„Чл.40. (1) (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г. и Реш. №310 от Протокол 

№24 от 29.12.2016 г.) За леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои  от два компонента – 

имуществен и екологичен и се определя, по следната формула: 

ГДПС = ИмК x ЕК, 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 



1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW x Кгп, 

където:СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която е както следва 

1.до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW; 

2. над 55 kW до 74 kW включително – 0,79 лв. за 1 kW; 

3. над 74 kW до 110 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW; 

4. над 110 kW до 150 kW включително  – 1,80 лв. за 1 kW; 

5. над 150 kW до 245 kW включително  – 1,90 лв. за 1 kW; 

6. над 245 kW  – 2,10 лв. за 1 kW; 

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 

размери: 

Брой на годините от годината на производство, включително годината 

на производство 
Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

  

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на 

автомобила в следните размери: 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,15 

"Евро 3"  1,00  

"Евро 4" 0,80  

"Евро 5" 0,60  

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40  

  2.в ал.2 в текста преди т.1 думите „леки автомобили” се заменят с „леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т” 

 3. в ал.4 се правят промени, както следва: 

  „(4) (изм. с Реш. №310 от Протокол №24 от 29.12.2016 г.) Данъкът за 

триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент(ЕС) №168/2013 на 

Европейски парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. Относно одобряването и 

надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 



март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент(ЕС)№168/2013” на база общото тегло е 

както следва: 

1. до 400 кг включително – 4,40 лв. 

2. над 400 кг – 6,60 лв. ” 

4. ал.6  придобива следната редакция: 

 „(6) (изм. с. Реш.№348 от Прот.№22 от 20.12.2012г. и Реш. №310 от Протокол 

№24 от 29.12.2016 г.) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5т, но не повече от 12 т технически допустима максимална маса 

е в размер 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост”. 

5. В ал.8  изразът „специализирани ремаркета за превоз на тежки и 

извънгабаритни товари” се заличава 

6. В ал.9 думите специализирани ремаркета за превоз на тежки и 

извънгабаритни товари над 40 тона” се заличава 

7. В  ал.12 текста „ превозни средства от категория L7е по Закона за 

движението по пътищата” се заменя с „четириколесни превозни средства, определени в 

чл.4 от Регламент(ЕС)№168/2013” 

8. Създава се нова ал. 14: 

„(14) Когато в регистъра по чл.54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без 

екологична категория.” 

 

§8.  Чл.44  се променя, както следва: 

1. алинея 1 се отменя 

2. алинея 2 се променя така: 

„ (2). За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, 

и съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични категории по-високи от „Евро 4” – с 60 

на сто намаление о от определения по чл.55 ал.3 от ЗМДТ данък”. 

3. алинея 3 се променя така:  

„ (3). За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи 

на екологична категория „Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” -  50 на сто намаление  от определения 

по чл.55 ал.5,6,7 и 13 от ЗМДТ данък”. 

4. алинея 5 се променя така: 

       „ (5). Когато в регистъра по чл.54 ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без 

екологична категория 

 

§9.  В чл.45 ал.3 думите „с представяне на издаден или заверен от общината 

документ.” се заменят, както следва: „ със: 1. проверка чрез автоматизиран обмен на 

информация между информационната система за електронно регистриране на 

извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерство на 

финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ, или 

б) съответната система за администриране на местните данъци и такси на 

общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.” 

 

§10.   Чл.46  се променя, както следва: 

 



„ Чл.46. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния 

адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 от ЗМДТ – в 

приход на общината по регистрация на превозното средство.” 

 

§11.  В Приложение №1 към чл.54 „Видове патентни дейности и годишни 

размери на данъка” т.21 се отменя. 

 

§12. Промените с Решение № ….. от Протокол № …..  от …. 2018 г. влизат в сила 

считано от 01.01.2019г.” 

 

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 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


