
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

До Председателя  

на Общински съвет 

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, дами и господа общински съветници, 

Представям на Вашето внимание предложение 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, ведно с Мотиви, съгласно Приложение №1 и 

Таблица със стойностни показатели за размера на местните такси, които се актуализират в 

Приложение №2.  

Във връзка с горе изложеното, 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, във връзка с чл.9 от Закона за 

местните данъци и такси, Общински съвет Горна Оряховица приема 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.3 се правят следните допълнения: 

1. В ал.7 (в сила от 01.01.2018 г.) изречението се допълва със следния текст: „освен 

ако с решението по ал. 10 е определено друго.” 

2. Вписва се нова ал.10, в сила от 01.01.2018 г., със следния текст: 

„(10) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени 

със закон, не се събират по реда на ал. 6, а се събират от концесионер, на когото е възложено 

предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет 

определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните 

такси.” 
§2. В чл.24 се заличават досегашните т.1. и т.2 и се вписват нови със следното 

съдържание: 

„1. Супа – 0,65 лв. 

  2. Ястие – 0,85 лв. 

  3. Кисел – 0,70 лв.” 

§3. В чл.38, ал.1 се изменя, както следва: 

1. в т.1, т.2, т.4, т.5 и т.6 текстът „5,00 лв.” се заменя с текста „6 лв.”; 

2. в т.7 текстът се изменя, както следва: 

„7. за издаване на удостоверения за настоящ и постоянен адрес, както следва: 

- за адресна карта за настоящ адрес; искане за постоянен адрес – 4 лв.; 

- удостоверение за постоянен адрес; удостоверение за настоящ адрес; удостоверение 

за промени на постоянен адрес; удостоверение за промени на настоящ адрес – 5 лв.; 



3. в т.9 текстът „3,00 лв.” се заменя с текстът „4 лв.”; 

4. отменя се т.13. 

 

 

 

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 

Съгласували: 

Н. Георгиев, зам. кмет 

 

В. Андреева, директор БФСД 

 

В. Иванова-Петкова, ст. юрисконсулт 

 

Изготвил: 

А. Георгиева, гл. експерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

МОТИВИ 

към Проект на решение за 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: 

            1. С приемане на Законът за концесиите (ДВ бр.96/01.12.2017 г.) са вписани 

правомощия на общинския съвет по предоставяне на общински концесии, като едно от тях е 

да определи с решение кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги да се 

събират и/или постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна 

концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези 

такси. В тази връзка с §21 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за концесиите 

е изменен чл.9а от Закона за местните данъци и такси, съгласно който са вписани 

правомощията на общинският съвет, включително и да определи правото на концесионера да 

задържи целия или част от размера на събраните такси. 

 В съответствие с цитираните нормативни разпоредби се вписва изменение и 

допълнение в чл.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

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

2. Актуализират се таксите за млечна и преходна детска кухня, предоставяна от 

детските ясли, вписани в чл.24 от Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други 

общински социални услуги”. 

Поради намаляване броя на потребителите предлагането на млечна и преходна детска 

кухня е обединено. Запазва предлагането на тристепенно меню: супа, основно ястие и десерт,  

отпада предлагането на пюре като артикул. Последната актуализация на таксите е била през 

2012 г., като за периода до 2017 г. не е калкулирано увеличението на минималната работна 

заплата за страната, увеличението на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”, 

средногодишния процент на инфлация, увеличението на цените на хранителните продукти и 

консумативи, в резултат на което се повишават в малък размер таксите на артикулите: супа, 

ястие и кисел. 

 3. В раздел ІІІ „Такси за административни услуги” се актуализират таксите за 

извършени услуги по гражданско състояние, като се отменя таксата по чл.38, ал.1, т.13 за 

искане за издаване на удостоверение за наследници и искане за издаване на удостоверение 

въз основа на регистъра на населението. Актуализират се таксите за услуги, за които се 

издава удостоверение или се вписва промяна в регистъра на населението. 

Цели и очаквани резултати: Прилагане на нормативната уредба при 

осъществяването на правомощията на местна власт и възвръщаемост на разходите за 

предоставяне на услугите. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането: За промяната в таксите 

са изготвени калкулации за определяне на тяхната себестойност.  

            Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът за решение не 

противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй като в конкретния случай се приема 

допълнение на подзаконов нормативен акт, регламентиращ определянето на местните такси 

и цените на услугите, предоставяни от Община Горна Оряховица, като компетентността за 

приемането й е регламентирана в нормативен акт от по–висша степен. 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


