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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 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 Наредба за 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 настоящият проект 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 същия закон 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 и заплащане на местните такси.  

Представяме проект на Наредба за 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 /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. 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 и във връзка с чл. 79 от АПК и чл. 11, ал.3 от ЗНА, 

Общински съвет Горна Оряховица приема Наредба за 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. Чл. 24 придобива следната редакция: „Лицата, ползващи услугите на млечна и 

преходна детска кухня не заплащат такси.“ 

§ 2. В чл.34, ал.3 се правят следните изменения: 

1. в т.26.2 текстът „не повече от 1300 лв.” се заменя с „не повече от 1700 лв.“ 

2. в т.26.6. текстът „за ІV-V категория - 91 лв.” се заменя с „за ІV-V категория – 104 

лв.”; 

            §3. В чл.42 се създават нови т.1, т.1.1 и т.2 със следното съдържание:  

„1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници или за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в 

удостоверението, се заплаща такса в размер 100,00 лв. 



1.1. За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно 

средство се заплаща такса 10 лв.“ 

2. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса 10 

лв.“ 

§ 4. В чл.50 се правят следните изменения: 

1. отменят т.1, т.2, т.3, т.5, т.6, т.8, т.9, т.9.1, т.9.2, т.9.3, т.9.4, т. 9.6, т.12 и т.13; 

            2. в текста на т.7 след думите „Направа на“ се поставя двоеточие и се отменя текстът 

„дървена конструкция за венец – 27 лв.;“ 

           § 5. Чл.52 се отменя. 

           § 6. Чл. 54б се отменя. 

 

            Приложения: съгласно текста. 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

Съгласувал: 

В. Андреева, началник отдел БФСД 

 

Й. Йорданова, юрисконсулт 

 

Изготвил: 

А. Георгиева, гл. експерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

МОТИВИ 

към Проект на Наредба 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 на цитираната наредба 
            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.  

1. Чл.24 придобива нова редакция, съгласно която за услугата по предоставяне на 

млечна и преходна детска кухня, не се заплаща такса. Услугата ще бъде безплатна за 

потребителите. Постъпленията от платени такси за услугата на годишна база са близо 20 000 

лв. Разходите по предоставяне на услугата ще бъде поета изцяло от общинския бюджет. При 

освобождаване от заплащане на такси, разходите по предоставянето на услугите ще бъде 

поета от общинските приходи, при спазване чл. 8, ал.4, изречение второ от ЗМДТ.  

2. В Раздел VІ „Такси за технически услуги”, чл. 34, ал.3, т.26.6 се актуализира 

размерът на таксата за издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект по 

реда на чл.150 от ЗУТ за ІV-V категория. Размерът се определя, като се заплаща таксата по 

чл.34, ал.2, т.8, увеличена с 30℅. Таксата по чл.34, ал.2 т.8 за ІV-V категория е с размер 80 

лв., съответно таксата за издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за 

ІV-V категория по чл.34, ал.3, т.26.6 за ІV-V категория следва да се измени от 91 на 104 лв. 

Таксата по чл.34, ал.3, т.26.2 за одобрение на инвестиционен проект, като част от 

комплексен проект по реда на чл.150 от ЗУТ се определя, като таксата по чл.34, ал.3, т.26.1. 

за съгласуване на идейния инвестиционен проект се увеличава с 30%. Максимално 

допустимият размер по чл.34, ал.3, т.26.1 е „не повече от 1500 лв.“. Предлагаме текстът в 

чл.34, ал.3, т.26.2 да се измени, като текстът „не повече от 1300 лв.“ се заменя с „не повече от 

1700 лв.“ 

3. В раздел  VІІ „Такси за административни услуги“ се вписват нови услуги в чл.42, 

т.1 и т.2 за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници, за вписване на превозни средства, за отписване и промени в данните на 

издадените удостоверения. До 31.12.2020 г. тези услуги се извършват от Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация“ и се заплащат в размер, съгласно чл.100 от Тарифа 

№5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. С изменението на чл.12, ал.2 от Закона за 

автомобилните превози (ДВ бр.60/2020 г.) считано от 01.01.2021 г. Изпълнителната агенция 

ще предоставя достъп до публичния единен таксиметров регистър на кметовете на общините 

или оправомощени от тях длъжностни лица. В чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните 

превози е вписано изискване с наредба на общинския съвет да се определи таксата за 

издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени. Предложеният размер 

на таксите покрива пълните разходи по предоставяне на услугата. 

 4. 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” се правят следните изменения: 

      4.1. Съгласно постъпило Предложение от директора на ОП „Поддържане пътна 

инфраструктура и озеленяване“ с вх. №5300-121/25.11.2020 г. се вписва отмяна на текстове в 

чл.50 за предоставяне на услуги с наличната техника на предприятието, поради липса на 

интерес: услугите с косачка, храсторез, валяк, трактор, изкопаване на дупки за засаждане на 



дръвчета и рязане на асфалт с асфалторез. Вписва се и отмяна на услугите по продажба на 

саксийни цветя и посадъчен материал и направа на дървена конструкция за венец, поради 

отдаване под наем на оранжерия, намираща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Хаджи Димитър“ 

№4. 

       4.2. В чл.52 се отменят текстовете, касаещи услугите, извършвани от Кабелно радио. 

В чл.54б. се отменя текстът за заплащане на такси за ползване на радиоточки. Потребителите 

на услугата, които заплащат годишната такса от 10 лв. са близо 100 бр. Планираната сума за 

дейността в разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица за 2020 г. е в размер 25 

638 лв. Кабелната мрежа е амортизирана, в малките населени места не работи, услугата по 

поддръжката е неефективна.  

            Цели и очаквани резултати:  
Прилагане на нормативната уредба от по-висока степен; възвращаемост на разходите 

по предоставяне на техническите и административни услуги, извършвани от общинската 

администрация. Подпомагане на младите семейства чрез освобождаване от заплащане на 

такси за предоставяне на услугата преходна и млечна детска кухня. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
Разходите за обезпечаване дейността за предоставяне на услугата детска кухня ще се 

покриват от общинските приходи. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


