
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

 

До  

Общински съвет  

гр. Горна Оряховица  

  

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, 

съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

 

 

Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа общински съветници, 

 

Предлагам на Вашето внимание предложение за приемане на изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.  

При разработване на настоящото предложение за изменение и допълнение на 

цитираната Наредба са спазени чл.7, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за определяне 

на размера на таксите въз основа на необходимите материално-технически и 

административни разходи. Съблюдавани са разпоредбите на чл.8 от Закона за спазване 

принципите на възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата, създаване на 

условия за разширяване на предлаганите услуги и постигане на по-голяма справедливост при 

определяне на местните такси.  

Представяме Мотиви към предложението за изменение и допълнение на цитираната 

Наредба в Приложение №1 и Таблица със стойностни показатели, от които е видна 

себестойността на услугите, които подлежат на изменение – Приложение №2. 

Предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, по силата на законовата делегация на 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Горна Оряховица приема 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както 

следва: 

§1. В чл.1, ал.2, т.3 текстът се изменя, както следва: „за ползване на детски ясли, 

детски кухни, детски градини, общежития и социални услуги, финансирани от общинския 

бюджет;” 

§2. В чл.11а., ал.4 и в чл.15, ал.1, т.2 разпоредбите се допълват с ново изречение: „За 

придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 

придобиването им”; 

§3. Наименованието на Раздел ІІІ се изменя, както следва: „Такси за детски ясли, 

детски градини, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет”. 

§4. В чл.21 се вписват следните изменения, в сила от 01.09.2020 г.: 



1. в ал.1, т.2 текстът се допълва, като след думите „- за детските градини в гр. Горна 

Оряховица – 50.00 лв.” се добавя „- за яслени групи в детски градини – 40 лв.”; 

2. в ал.2 текстът „деца, чиито родители са редовни студенти” се заменя с „деца, на 

които поне единият родител е студент – редовно обучение”; 

3. в ал.3 текстът на изречение второ се изменя, както следва: „Когато приетите деца 

са повече от две, таксата за първо дете се заплаща в пълен размер, таксата за второ дете се 

заплаща с 50 % намаление от определените по ал.1, трето и следващо деца се освобождават 

от заплащане на такса.” 

4. В ал.9 се вписва нов текст: „Заплащането на намаления размер на таксата или 

освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на приемане на 

декларацията по ал.6.” 

§5. В чл.23, ал.2 се правят следните изменения:  

      1. в т.4, т.9 и текстът на първо и второ тире от т.10 думите „3,84 лв.” се заменят с 

„5.00 лв.”; 

      2. в текстът на трето тире в т.10 думите „4,58 лв.” се заменят с „7.00 лв.” 

§6. В чл.34, ал.2 се правят следните изменения: 

1. В т.3 текстът „8 лв.” се заменят с „12 лв.”; 

2. В т.4.1.1 и т.4.1.2. текстовете „0,40 лв.” и „0,20 лв.” се заменят съответно с „0,60 

лв.” и „0,40 лв.”; 

3. в т.4.2.1. и т.4.2.2. текстът „0,40 лв.” и „0,20 лв.” се заменят съответно с „0,70 лв.” 

и „0,40 лв.”; 

4. В т.5.1. се правят следните промени: 

- текстът „28 лв.” се заменя с „100 лв.”; 

- текстът „20 лв.” се заменя с „45 лв.”; 

- текстът „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 30 лв.” се заменя 

с „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 60 лв.”; 

5. В т.5.2. се правят следните промени: 

- текстът „42 лв.” се заменя с „150 лв.”; 

- текстът „30 лв.” се заменя с „65 лв.”; 

- текстът „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 45 лв.” се заменя 

с „За всички останали случаи /обстоятелства и факти/ – 90 лв.”; 

6. Текстовете в т. 6.1 - „7 лв.”, в т. 6.2 - „10 лв.” и в т. 6.3 - „20 лв.” се заменят 

съответно с „12 лв.”, „17 лв.” и „30 лв.”; 

7. В т.7 текстът „30 лв.” се заменя с „45 лв.”; 

8. В т.8 текстът „70 лв.” се заменя с „80 лв.” и текстът „35 лв.” се заменя с „40 лв.” 

§7. В чл.34, ал.3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. в т.3 и в т.3.1. „текстовете „78 лв.” и „116 лв.” се заменят съответно с „100” лв. и 

„200 лв.”; 

2. в т.4 се вписва нов текст: „За извадка от подробен устройствен план се заплащат 

такси за обикновена услуга, за формат А4 – 12 лв., за формат А3 – 20 лв.”  

3. в т.5 текстът „не по-малко от 20 лв.” се заменя с „не по-малко от 50 лв.” 

4. в т.6 се вписва нов текст: „Издаване на удостоверение по чл.197 от ЗУТ за 

съборена сграда - 25 лв.”; 

5. в т.7 текстът „8 лв.” се заменя с „15 лв.”; 

6. в т.9 се вписва нов текст: „Регистрация на Технически паспорт – 30 лв.”; 

7. в т.11 се вписва нов текст: „Удостоверение от главен архитект по чл.151 от ЗУТ, 

срок 7 дни – 20 лв.” 

8. в т.12 се вписва нов текст: „За одобряване на План за безопасност и здраве – 50 

лв.” 

9. в т.13 се вписва нов текст: „Писмено становище на главен архитект по въпроси, 

свързани със ЗУТ – 20 лв.” 

10. в т.23 и т.24 текстът „40 лв.” се заменя с „80 лв.”; 



11. в т.25 текстът „- 40 лв.” се заменя с „ както следва: І-ІІ категория – 600 лв., ІІІ-ІV 

категория – 400 лв.; V категория – 100 лв.”; 

12. в т.26.7. текстът „35 лв.” и „17,50 лв.” се заменят съответно с „40 лв.” и „20 лв.”; 

13. в т.30 се вписва нов текст: „За одобряване по чл.154 от ЗУТ се заплаща такса, в 

размер 50 % от таксата по т.26.1.”; 

14. в т.31 се вписва нов текст: „Издаване на заповед за смяна на титуляра в 

Разрешение за строеж, в срок 7 дни по чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ – 50 лв.”; 

§8. В чл.38, ал.1 се правят следните изменения: 

1. в т.1, т.2, т.4., т.5 и т.13 текстът „6 лв.” се заменя с „10 лв.”; 

2. в т.6.1. текстът „4,50 лв.” се заменя с „10 лв.”; 

3. в т.7, т.8 и т.9 текстовете „4 лв.” и „5 лв.” се заменят с „10 лв.”; 

4. създава се нова т.14 със следното съдържание: „14. За издаване на многоезично 

стандартно удостоверение – 10 лв.” 

§9. В чл.39 се правят следните изменения: 

1. в ал.1, т.1.4, т.1.5., т.1.7 и т.1.8 текстът „32 лв.” се заменя с „45 лв.” и в т.1.6. 

текстът „16 лв.” се заменя с „30 лв.”; 

2. в ал.3 се правят следните промени: в т. 1, т.2 и т.4 текстовете „16 лв.”, „53” и „22 

лв.” се заменят съответно с „30 лв.”, „70 лв.” и „50 лв.”; 

3. в ал.5, т.1, т.6 и т.7 текстът „цена в размер - 6 лв.” се заменя с „цена на имот, 

както следва: за обикновена услуга – 12 лв., за бърза услуга – 25 лв.”; 

4. в ал.5, т.2 текстът „2 лв.” се заменя с „10 лв.”; 

5. в ал.5, т.3. текстът „2 лв.” се заменя с „20 лв.”; 

§10. В чл.42 се правят следните изменения: 

1. в т.4.1. текстът „10 лв.” се заменя с „12 лв.” а текстът на т.4.2. се отменя; 

2. в т.5 се правят следните промени: 

 - в т.5.1.1. текстът „60 лв./ч.” и „210 лв./ч. ” се заменят съответно с „120 лв./ч.” и  

„250 лв./ч.”; 

  - в т.5.1.2. текстът „40 лв./ч.” и „60 лв./ч.” се заменят съответно с „80 лв./ч.” и „110 

лв./ч.”; 

 - в т.5.2.1 текстът „170 лв./ч.”, „300 лв./ч. ” се заменят съответно с „300 лв./ч.” и 

„500 лв./ч.”, в т. 5.2.2 текстът „60 лв./ч.” и „120 лв./ч.” се заменят съответно с „120 лв./ч.” и 

„200 лв./ч.”; 

 - в т.5.3. текстът „20 лв./ч.” се заменя с „50 лв./ч.”; 

      - отменя се т.5.4. 

3. в т.6 се правят следните промени: 

 - в т.6.1. текстът „220 лв.” и „280 лв.” се заменят съответно с „400 лв.” и „500 лв.”; 

 - в т.6.2. текстът „40 лв.” се заменя с „60 лв.”; 

 - в т.6.3. текстът „10 лв.” и „0,70 лв./км” се заменят съответно с „30 лв.” и „1,20 

лв./км”; 

§11. В чл.42а., ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. в т.1 текстът „граждани” се заменя с „физически лица” и се правят следните 

изменения: 

- в т.1.1. текстът „6 лв.”, се заменя с текстовете „12 лв.”; 

- т.1.2. и т.1.4. се отменят; 

- в т.1.3. текстът „15 лв.” се заменя с текстовете „30 лв.” 

- в т.2.1. текстът „10 лв.” се заменя с „15 лв.”; 

- т. 2.2. и т.2.4. се отменят; 

- в т.2.3. текстът „30 лв.” се заменя с „40 лв.”; 

2. в ал.3 и ал.4 текстът „5 лв.” се заменя с „9 лв.”; 

3. в ал.5 текстът „3 лв.” се заменя с „6 лв.”; 

4. Създават се нови алинеи 6, 7 и 8 със следния текст: 

„(6) Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина – 15 лв. 



(7) Административни услуги във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни 

изпълнители: 

1. За издаване на удостоверение за декларирани данни – 9 лв. 

2. За издаване на копие от данъчна декларация – 12 лв. 

3.  За издаване на копие от документ, приложен към данъчната декларация – 3 лв. 

(8) Изготвяне на разпечатка от задължения за данък върху недвижимите имоти, такса 

за битови отпадъци и данък върху превозните средства – 3 лв.” 

§12. В чл.44, ал.1 се вписват следните изменения и допълнения: 

1. в т.1.1. текстът „25 лв.” се заменя с „50 лв.” и текстът „100 лв.” се заменя с „150 

лв.”; 

2. в т.2.1. текстът „72 лв.” се заменя с „150 лв.” и текстът „285 лв.” се заменя с „500 

лв.”; текстът се допълва, като се вписва ново тире: „- за ВИП зона – двойни гробни места – 

800 лв.” 

3. в т.3.1. текстът „27 лв.” се заменя с „90 лв.”; 

§13. В чл.46д, ал.1 се отменят таксите, вписани в т.2, т.3, т.4 и ал.2. 

            §14. В чл.47, т.6 думите „20 лв. на година” и „30 лв. на година” се заменят с „60 лв. на 

година”. Вписва се нов текст в т.9 „за спирки - от едната страна - 60 лв. на месец.” 
§15. В чл.48 се правят следните изменения: 

1. в т.1 текстът „70 лв.” се заменя с „120 лв.”; 

2. в т.2 текстът „44 лв.” се заменя с „100 лв.”; 

3. в т.6 текстът „70 лв.” се заменя с „140 лв.”; 

4. в т.7 текстът „96 лв.” се заменя с „150 лв.”; 

5. в т.8. текстът „160 лв.” се заменя с „200 лв.” 

§16. В чл.48а се правят следните изменения: 

1. в т.1, т.2 и т.20 текстът „95 лв.” се заменя с „150 лв.”; 

2. в т.11 текстът „130 лв.” се заменя с „200 лв.”. 

§17. В чл.49 се правят следните изменения: 

1. в т.4.1.1. текстът „30 лв.” се заменя със „80 лв.” и текстът „80 лв.” се заменя със 

„150 лв.”; 

2. текстът на т.4.1.2. се отменя; 

3. в т.4.1.3. текстът „20 лв.” и „30 лв.” се заменят съответно с „50 лв.” и „95 лв.”; 

4. отменят се т.4.2.3., т.4.2.4. и т.4.2.5.; 

5. в т.5.1. текстът се допълва с думите „за 1 мероприятие - 2 часа”, в т. 5.1.1. текстът 

„12 лв.” се заменя със „22 лв.” и текстът „25 лв.” се заменя с „40 лв.”; 

6. в т. 5.2.1. текстът „8 лв.” се заменя с „20 лв.” и текстът „16 лв.” се заменя с „30 

лв.”; 

7. в т.6. текстът на трето тире се отменя; 

8. в ал.5 текстът „таксата” се заменя с „цената”; 

9. в ал.7 текстът „13 лв.” се заменя с „17 лв.”, текстът „50 лв.” се заменя с „140 лв.” и 

текстът „70 лв.” се заменя с „170 лв.” 

§18. В чл.50а. се вписва нов текст: „За услугите, предоставяни от Градска 

художествена галерия „Недялко Каранешев” се заплащат цени. 

(1) За организиране на общи/самостоятелни изложби: 

1. За голяма зала – за експозиция от 2 седмици – 100 лв.; за експозиция от 1 месец – 

200 лв.; 

2. За малка зала: за експозиция от 2 седмици – 30 лв.; за експозиция от 1 месец – 60 

лв. 

 (2) За организирани събития с обща продължителност до 4 часа, за голяма зала: 

- за летен сезон (от месец май до месец септември, включително) - 50 лв.; 

- за зимен сезон (от месец октомври до месец април, включително) – 100 лв. 



(3) Ползването на залите е безплатно за дебютни самостоятелни изложби на 

горнооряховски художници, за събития и прояви на училища и детски градини от Община 

Горна Оряховица, за събития, организирани от Община Горна Оряховица. 

(4) Цените се заплащат в Община Горна Оряховица.” 

§19. В чл.51 се правят следните изменения: 

1. текстът в т.1 се изменя, като придобива следното съдържание: 

 „1. За регистриране на читател и издаване на читателска карта:  

- за деца, ученици и пенсионери – за 12 месеца – 2 лв. 

- за всички останали читатели – за 12 месеца – 5 лв.”; 

2. в т.2 текстът „0,50 лв.” се заменя с „1 лв.”; 

3. отменят се т.4 и т.6. 

§20. В чл.53 се правят следните промени: 

1. в т.1 и.т.2 текстовете „2,00 лв.”, „1,00 лв.” се заменят съответно с „4 лв.” и „2 лв.”; 

2. в т.3. текстът „беседа - 5,00 лв.” се заменя с „беседа/историческа справка - 6 лв.”  

§21. В чл.53а., ал.8 и ал.9 текстът „такси” и „таксите” се заменят с „цени” и „цените”. 

§22. В текстовете от наредбата думите „Дирекция „Местни приходи” се заменят с 

„Отдел „Местни данъци и такси”. 

§23. В Допълнителни разпоредби се правят следните промени: 

1. В т.2.2. текстът се изменя, както следва: „Сумите, които лицата, ползващи 

социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, получават като 

възнаграждение в трудово-терапевтичен процес”; 

2. В т.2.3. текстът се изменя, както следва: „Даренията с хуманитарна цел, направени 

на лицата, ползващи социални услуги за резидентна грижа”. 

3. Отменя се т.3. 

§24. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов §20 със следното 

съдържание: „§20. Настоящите промени в чл.21, ал.1, т.2 влизат в сила от 01.09.2020 г.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внася предложението: 

инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

Н. Георгиев, заместник кмет 

 

В. Андреева, началник отдел БФСД 

 

Й. Иванова, ст. юрисконсулт 

 

Изготвил: 

А. Георгиева, гл. експерт 



Приложение №1 

 

МОТИВИ 

към Проект на решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в  

Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ 
 

            Причините за приемане на изменение и допълнение на цитираната наредба 

            І. Изменения, съгласно промени в нормативната уредба и Решения на Общински 

съвет. 

            С влизане в сила на Закон за социалните услуги, считано от 01.07.2020 г. (обн. ДВ, бр. 

24/22.03.2019 г. и изм. ДВ бр.101/27.12.2019 г.) се променя начинът на предоставяне на 

социални услуги и терминологията в социалната сфера. В §20 от Преходните и 

заключителни разпоредби е вписано изменение на Закона за местните данъци и такси. В тази 

връзка е необходимо да се актуализират текстовете в Наредбата за определянето и 

администрирнето на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. 

чл.9, като подзаконов нормативен акт. С настоящото предложение се изменят текстовете в 

чл.1, ал.2, т.3; наименованието на Раздел ІІІ; в т.2.2. и т.2.3. от  Допълнителните разпоредби 

се изменя наименованието на социалните услуги.  

            Във връзка с промяната на структурата на администрацията в Община Горна 

Оряховица, приета с Решение на Общински съвет №7 от Протокол №3/28.11.2019 г. и 

изменена с Решение №53 от Протокол №4/19.12.2019 г. се актуализират текстове, като 

текстът „Дирекция „Местни приходи” се заменя с „Отдел „Местни данъци и такси”. 

            ІІ. Изменения и допълнения, съгласно промяна в икономическите показатели. 

В процеса на разработване за актуализация са спазени чл.7, ал.1 от Закона за местните 

данъци и такси за определяне на размера на таксите въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи. Съблюдавани са разпоредбите и на чл.8, ал.1 от 

Закона за спазване принципите на възстановяване на пълните разходи по предоставяне на 

услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и постигане на по-

голяма справедливост при определяне на местните такси. С настоящото предложение се 

вписват изменения и допълнения в размери на такси и услуги, които в по-голямата си част не 

са актуализирани от 2012 г., някои текстове не са актуализирани от 2005, 2008 г., 2011 г. В 

периода от 2012 г. до 2020 г. постепенно е увеличаван размерът на минималната работна 

заплата за страната от 290 лв. на 610 лв., увеличение на осигурителните плащания от 

работодател, плавното увеличение на инфлацията за периода. В същия период са извършени 

разходи за финансиране собственото участие по проекти, реализирани в програмния период 

2007-2013 г. и 2014-2020 г. Направени са вложения и от капиталовата програма на общината 

за подобряване на материалната база. Предстои реализация и на следващи проекти, 

включени в Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица, за които също ще е 

необходим финансов ресурс. Дейността на общината е насочена към достигане на високите 

очаквания на гражданите за подобряване на средата за живот в общината и на обслужването 

в администрацията и институциите на бюджетна издръжка.  

При разработване на предложението за изменение и допълнение на таксите и цените 

от Наредбата са изготвени калкулации за определяне на себестойността на услугите, за които 

се вписва изменение, които са видни от Приложение №2 Таблица със стойностни показатели 

за размера на местните такси. В случаите в които предложената стойност на услугите е под 

себестойността, разликата между разходите по предоставянето на услугите и размерът на 

таксите ще бъде поета от общинските приходи, при спазване чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗМДТ.  

              1. В Раздел І „Такса за битови отпадъци”, разпоредбите в чл.11а, т.4 и чл.15, ал.1, т.2 

се допълват с нов текст. С промяната се дава възможност на всеки собственик, придобил 

през годината имоти да подава декларация за определяне на такса битови отпадъци според 

количеството и декларация за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 
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новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на съответната година. Срокът за 

подаване на декларациите е двумесечен.  

           2. В чл.21, указващ условията за заплащане на такси за ползване на детски градини, са 

вписани изменения и допълнения, предложени от директори на детски градини в гр. Горна 

Оряховица. В ал.1, т.2 се вписва такса от 40 лв. за деца, приети в яслени групи в детски 

градини, с цел уеднаквяване на таксата за отглеждане на деца в детски ясли и деца в яслени 

групи. В текста на ал.2 указващ условия за заплащане на таксата в размер 50%, досегашният 

текст касаещ родители редовни студенти се изменя, като се вписва, при поне един родител 

студент – редовно обучение. В ал.3 се променят условията за ползване на преференции при 

заплащане на такси за деца на многодетни родители. В ал.9 се вписва нов текст, с който се 

вписва условие, че заплащането на намалените такси започва от месеца, следващ подаване на 

документите, доказващи преференцията. Предлагаме, таксите да влязат в сила, считано от 

01.09.2020 г., първият месец след влизането в сила на решението на Общинския съвет.  

    3. В чл.23, ал.2 се актуализира размерът на таксите за почасово обслужване на 

потребителите на Домашен социален патронаж за услугите по поддържане на хигиена, 

почасово гледане на лица и битови услуги. Последната промяна на цените е била през 2017 г. 

 4. В Раздел VІ „Такси за технически услуги”, чл.34, ал.2 и ал.3 се актуализира 

размерът на таксите по предоставяне на следните услуги: за презаверяване на скица; за 

участие на специалист при определяне на строителна линия и ниво; за издаване на 

удостоверения за факти и обстоятелства; за заверяване на преписи от документи; за 

разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение; за издаване на разрешение за строеж 

за ІV, V и VІ-та категории и съответната такса при необходимост от презаверяване; 

допускане за изработване проект на ПУП; разглеждане и приемане от ЕСУТ на изменения на 

ПУП; за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация; удостоверения за 

административен адрес; за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съгласно §16, 

ал.1 от ПР на ЗУТ и §127, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗУТ; за издаване на удостоверение за заварени 

обекти, съгласно §21 от ЗР на ЗУТ; за издаване на удостоверение за груб строеж по чл.181 от 

ЗУТ, таксата е определена в зависимост от категорията на обекта. Размерът на таксите за 

технически услуги не е актуализиран от 2012 г. 

 В чл.34, ал.3 се вписват нови текстове за услуги, част от които се извършват, но до 

момента не е определяна такса за тях, както следва: 

 - в т.4 за извадка от ПУП,  

 - в т.6 за издаване на удостоверение по чл.197 от ЗУТ за съборена сграда; 

 - в т.9 за регистрация на Технически паспорт на сграда; 

 - в т.11 за издаване удостоверение по чл.151 от ЗУТ от главен архитект; 

 - в т.12 за одобряване на План за безопасност и здраве; 

 - в т.13 становище на главен архитект по въпроси от ЗУТ; 

 - в т.30 за одобряване по чл.154 от ЗУТ, в размер 50 % от таксата за съгласуване на 

идеен инвестиционен проект по реда на чл.141, ал.1 от ЗУТ и одобряване на технически и 

работен проект по чл.145, ал.1 от ЗУТ; 

 - в т.31 издаване на заповед за смяна на титуляра в Разрешение за строеж, по чл.148, 

ал.4 и чл.161, ал.1 от ЗУТ. 

5. В Раздел VІІ „Такси за административни услуги” се актуализират таксите за услуги 

по гражданско състояние в чл.38, ал.1. Вписва се нова такса за издаване на многоезично 

стандартно удостоверение по гражданско състояние. Удостоверението представлява 

стандартен формуляр, който се прилага в Европейския съюз, съгласно 

Регламент  (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за 

насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за 

представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 1024/2012. Този вид удостоверение се прилага към официално издаден 

документ, с цел да се избегне необходимостта от превод, не е необходимо поставяне на 

апостил.  
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В чл.39 се изменят таксите по производства, касаещи общинската собственост, за 

закупуване на тръжна документация при отдаване под наем на общинско имущество, при 

продажба на недвижимо имущество, при отстъпване възмездно право на строеж на гаражни 

клетки. Изменят се таксите в ал.5, като за услугите по заверка на молби-декларации за 

снабдяване с документ по давностно владение, за издаване на удостоверение по чл.33 от 

Закона за собствеността; за издаване на удостоверение по чл.199, ал.2 от Закона за 

устройство на територията таксите се определят за всеки имот, с възможност за избор и 

заплащане на обикновена, бърза услуга. Размерът на по-голяма част от таксите в чл.39 не е 

изменян от 2008 г. 

В чл.42, т.4 таксата за издаване на светлоотразителни стикери с холограма за лек 

таксиметров автомобил се изменя, отменя се таксата за издаване на холограма за стикер. 

В чл.42, т.5 се актуализират таксите за ползване на заседателната зала в сградата на 

Община Горна Оряховица. Техният размер не е изменяни от 2007 г. Отменя се таксата за 

звукозапис на аудио касета. Актуализират се и таксите в т.6 за използване на озвучителната 

апаратура – самата услуга е специфична, изискваща добро качество на звука и предполага 

използване на техника със съответни добри характеристики. Техниката, с която разполага 

Община Горна Оряховица е закупена през 1997 г. на стойност близо 20 000 лв., и е с изтекъл 

амортизуем срок. При необходимост от закупуване на нова с подобни характеристики, 

разходът би бил на много по-висока стойност. Размерът на таксата не е изменян от 2003 г. 

 В чл.42а, ал.1 се актуализират таксите за предоставяне на услуги от отдел „Местни 

данъци и такси” за издаване на удостоверения за данъчна оценка на недвижим имот за 

физически лица, за юридически лица и еднолични търговци, като се отменят таксите за бърза 

услуга, тъй като основната част на предоставяните са обикновени или експресни услуги. 

Актуализират се и таксите за услуги по издаване на удостоверения за декларирани данни; за 

задължения по местни данъци и такси; за издаване на копия и дубликати на платени данъци 

и такси.  

 Вписват се три нови административни услуги: за заверка на документи по местни 

данъци и такси за чужбина, за услуги, във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни 

изпълнители; за изготвяне на разпечатка от задължения за данък върху недвижимите имоти, 

такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. 

 6. В Раздел VІІІ „Такси за гробни места”, чл.44 се актуализират таксите за гробни 

места в гр. Горна Оряховица. В т.2. „За вечни времена” се вписва такса за ВИП зона - двойно 

гробно място. И в този раздел таксите не са актуализирани от 2008 г. При определянето на 

таксите е направен сравнителен анализ с прилаганите такси в градове със сходен брой 

жители,  като предложените размери, съответстват на размерите на таксите в тези градове. С 

увеличаването на таксите се цели оптимизиране ползването на гробните места за по-

продължителен период от време, предвид факта, че свободният терен в Гробищния парк 

намалява.  

 7. В Раздел Х „Други местни такси, определени със закон“, в чл.46д се отменят 

таксите за специализираните библиотечни услуги: библиографска справка, библиографска 

консултация и за копирни услуги.  

 8. В Раздел ХІ „Цени на услуги и права, съгласно чл.6 ал.2 от ЗМДТ, оказвани или 

предоставяни от Общината на физически и юридически лица” в чл.51 се актуализират цените 

за записване на читател в библиотеката, като цената за записване на деца и учащи остава в 

досегашния размер от 2 лв.; отменят се и цените за зает библиотечен документ за ползване 

извън читалнята и за еднократно ползване на литература.  

 В чл.47 се актуализират цените за предоставяне право на рекламна дейност за 

поставяне на фирмени указателни табели. Вписва се и нова услуга - за реклама върху спирки 

– от едната страна на мястото за поставяне. 

 В чл.48 се актуализират цените за предоставяне на услуги по провеждане на ритуали 

за сключване на граждански брак. 



 В чл.48а се актуализират цените на услугите, предоставяни от ОП „Обреди” за 

изкопаване на гробно място и за избор на гробно място в затворените за погребения сектори. 

 В чл.49 се актуализират цените на услугите за ползване на помещения в Младежките 

домове в гр. Горна Оряховица и в гр. Долна Оряховица. Отменят се цените за ползване на 

учебната зала в сградата на Младежкия дом в гр. Горна Оряховица, тъй като тя ще се 

използва за предоставяне на услуга „Виртуален музей” след приключване на Проект 

№ROBG-419 „Иновативни подходи за популяризиране на културното и природно 

наследство в трансграничния район”, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-

България 2014-2020”. Отменят се и цените за обучение за изобразително изкуство, езикови 

курсове, курс по аеробика.  

Актуализират се цените за ползване на х. „Божур”, която бе обновена с финансовата 

подкрепа на Проект „Красива България” и съфинансиране от общинския бюджет. 

 В чл.50а. се вписват нови цени на услуги в Градската художествената галерия 

„Недялко Каранешев”. Определени са цени за организиране на изложби в голяма зала и за 

организиране на събития в голяма и малка зали, диференцирани за зимен и летен сезон. 

Вписано е условие залите да бъдат предоставяни безплатно за дебютни самостоятелни 

изложби на горнооряховски художници, за събития на образователни институции от 

общината и за събития, на които Община Горна Оряховица е организатор. 

      В чл.53 се актуализират цените за посещение на Исторически музей и неговите 

филиали, по предложение на директора на институцията. 

            Цели и очаквани резултати:  
Привеждане на разпоредбите в съответствие с нормативната уредба от по-висока 

степен. Разширяване на административното обслужване на гражданите с въвеждане на нови 

услуги. Възвращаемост на разходите по предоставяне на услуги, извършвани от 

второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица и от общинската 

администрация. Прецизиране на голяма част от разпоредбите. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
Не са необходими допълнителни финансови и други средства за прилагане на 

изменените разпоредби от нормативния акт. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

С вписване на таксата по чл.38, ал.1, т.14 за издаване на стандартно многоезично 

удостоверение по гражданско състояние, се прилага Регламент  (ЕС) 2016/1191 на 

Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното 

движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои 

официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012. 

Проектът за решение е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с актовете на Европейското законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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