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 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 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 Наредба за изменение 

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

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

С Договор от 31.05.2021 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Регионално депо 

- Велико Търново 2021“ – оператор за експлоатация и стопанисване на Регионалната система 

за управление на отпадъците в регион Велико Търново, включваща клетка №1 на Депо за 

неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране и инсталация за компостиране 

на отпадъци са определени нови цени за извършване на дейността. В разпоредбата на чл. 8, 

ал. 2 от Договора е определена цена за сепариране на неопасни отпадъци от 21 лв. на тон, за 

оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци цена от 22,50 лв./тон и за 

депониране на отпадъци – 18,00 лв./тон, без ДДС. Необходимо е с тези цени да бъде 

актуализирана разпоредбата на чл.54д, ал.3 от Наредбата за определянето и 

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

съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

Представяме на Вашето внимание проект на Наредба за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - Приложение № 1, ведно с Мотиви - Приложение №2. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове, във вр. с чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, по силата на 

законовата делегация на чл. 9 и чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински 

съвет Горна Оряховица приема Наредба за изменение 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. 54д, ал.3 текстът „18,10 лв.“ се заменя с „21,00 лв.“, текстът „20,90 лв.“ се 

заменя с „22,50 лв.“ и „20,19 лв.“ се заменя с „18,00 лв.“ 

 

            Приложения: съгласно текста. 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 



 

Приложение № 2 

 

МОТИВИ 

към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в  

Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ 
 

            Причини за приемане на изменение на цитираната наредба 
            С настоящото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

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

вписваме изменение на цените в чл.54д, ал.3. 

С Договор от 31.05.2021 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Регионално депо 

- Велико Търново 2021“ – оператор за експлоатация и стопанисване на Регионалната система 

за управление на отпадъците в регион Велико Търново, включваща клетка №1 на Депо за 

неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране и инсталация за компостиране 

на отпадъци са определени нови цени за извършване на дейността. В разпоредбата на чл.8, 

ал.2 от Договора е определена цена за сепариране на неопасни отпадъци от 21,00 лв. на тон, 

за оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци цена от 22,50 лв./тон и за 

депониране на отпадъци – 18,00 лв./тон, без ДДС. Съгласно чл.26, ал.1, т.9 от Закона за 

управление на отпадъците тези цени се заплащат от физически или юридически лица, 

притежатели на отпадъци, които използват регионалната система за оползотворяване на 

отпадъци. Необходимо е с тези цени да бъде актуализирана разпоредбата на чл.54д, ал.3 от 

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

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

 

            Цели и очаквани резултати:  
Спазване на нормативните актове от по-висока степен.  

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането: не са необходими. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Проектът на Наредба е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 

Във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението 

за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на 

населението и прозрачност в действията на институциите, на заинтересованите лица се 

предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба.  

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Горна 

Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ №5 или на e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg  

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

mailto:obshtina@g-oryahovica.bg

