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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
Г А Б Р О В О  
 

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 
от Таня Христова – Кмет на Община Габрово 

 
 ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определяне на местните данъци на 
територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене. 
 
 
         УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Във връзка с изменения на разпоредби от Закона за местни данъци и такси, 
обнародвани в ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., Ви предлагаме за обсъждане и вземане на 
решение по проект за изменение Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. Направените 
промени в Наредбата са задължителни текстове, които трябва да съответстват на 
текстовете от Закона за местни данъци и такси.       
            Предвид гореизложеното предлагам да се изменят чл.11, чл.40 и чл.46 от 
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, 
съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, както следва:   
         Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 
сроковете определени в чл. 28, ал. 1 от ЗМДТ. 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 
         Чл. 40 (1)Размерът на данъка се определя от служител на общинската 
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно 
задълженото лице. 
          (2) Алинея 1 не се прилага, когато:  

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за 
екологичната категория на превозното средство.  
          (3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 
декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 
срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. 
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          (4) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по 
регистрация на превозното средство. 
         (5) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване 
от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 3 или с 
подаване на нова данъчна декларация. 
         Чл. 46.(1) Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в 
сроковете определени в чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ. На предплатилите до 30 април за цялата 
година се прави отстъпка 5 на сто. Заплащането на данъка се удостоверява с 
представяне на издаден или заверен от общината документ. 
 

   Въз основа на  гореизложеното предлагаме  Общински съвет – Габрово да  вземе 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
  
      На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет - Габрово и във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, 
Общински съвет – Габрово 
 

 
РЕШИ: 

 
     Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба за определяне на 
местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, 
както следва: 
 
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения: 

1. Изменя се ал. 1, като същата става, както следва: 
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща в сроковете определени в чл. 28, 
ал. 1 от ЗМДТ“. 
2. Изменя се ал. 2, като същата става, както следва:     
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 
§ 2. Изменя се и се допълва чл.40, както следва: 
          Чл.40.(1)Размерът на данъка се определя от служител на общинската 
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно 
задълженото лице. 
          (2) Алинея 1 не се прилага, когато:  

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 
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5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 
данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за 
екологичната категория на превозното средство.  
          (3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 
декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 
срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. 
          (4) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по 
регистрация на превозното средство. 
          (5) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване 
от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 3 или с 
подаване на нова данъчна декларация. 

 
§ 3.  Изменя се ал.1  на чл. 46, като същата става, както следва: 
        Чл.46.(1) Данъкът върху превозни средства се заплаща на две равни вноски в 
сроковете по чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ. На предплатилите до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на 
издаден или заверен от общината документ. 
   

 
 

С уважение, 
ТАНЯ ХРИСТОВА 
Кмет на Община Габрово 
 
Съгласувал: 
инж. Климент Кунев – зам. Кмет 
 
Кристина Папазова 
юрисконсулт в отдел „Правен“ 
 
Изготвил: 
Мария Йозова - директор Дирекция „Местни данъци и такси” 
 

 
 
 
 

 


