
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.  

  В раздел Х „Други местни такси, определени със закон” се вписва нова услуга, 

предоставяна от „Звено за ученическо и столово хранене” към Домашен социален патронаж, 

в сила считано от 01.01.2019 г. Услугата ще бъде предоставяне на храна за ученици от ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица. Изготвена е калкулация за предоставянето 

на услугата. 

В същия раздел се вписва нова услуга за издаване на превозен билет, измерване и 

кубиране, и маркиране на дървесина, добита извън горски територии.  

Съгласно Закона за горите дървесината, добита извън горските територии, се 

транспортира, придружена с превозен билет, като преди транспортиране се маркира с марка, 

собственост на общината. Съгласно чл.63, ал.2 от Наредба №1/30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии се маркира най-малко 30% от обема на дървесината. 

До настоящият момент за дейността е извършвана безвъзмездно от Община Горна 

Оряховица, не са определяни и заплащани такси за услугата. 

За вписването на новите услуги са изготвени калкулации за определяне 

себестойността, вписани в Приложение №3 към настоящото предложение. 

Наредбата се допълва с приетата с Решение №844 от Протокол №50 от заседание на 

Общински съвет от 25.10.2018 г. Тарифа за услугите, предоставяни от общинско социално 

предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“, съгласно 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, във връзка с 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. Създава се нов чл.46г. със следното съдържание: 

„чл.46г. За транспортиране на дървесина, добита извън горски територии се заплащат 

следните такси: 

(1) Издаване на превозен билет – 1,50 лв. за 1 брой. 

(2) Измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние: 



1. едра (плътен куб. м) – 1,00 лв.; 

2. средна (плътен куб.м) – 1,20 лв.; 

3. дребна (плътен куб.м) – 1,40 лв.; 

4. дърва и вършина (пространствен куб.м) – 0,80 лв. 

(3) Маркиране на дървесина в лежащо състояние: 

1. едра (плътен куб. м) – 0,60 лв.; 

2. средна (плътен куб.м) – 0,80 лв.; 

3. дребна (плътен куб.м) – 1,00 лв.; 

4. дърва и вършина (пространствен куб.м) – 0,80 лв. 

(4) Когато услугата се извършва извън територията на Община Горна Оряховица се 

заплащат следните такси: 

1. до 5 км – 2,50 лв.; 

2. до 10 км – 5,00 лв.; 

3. до 15 км – 7,00 лв.; 

4. до 20 км – 9,00 лв.; 

5. до 25 км – 12,00 лв.; 

6. до 30 км – 14,00 лв.; 

7. до 35 км – 17,00 лв.” 

§2. В чл.54 се вписва следния текст: 

 „(в сила от 01.01.2019 г.) За ползване на услуги на Звено „Ученическо и столово 

хранене” към Домашен социален патронаж, се заплащат дневни такси, изчислени на база 

средномесечна себестойност, калкулирана от разхода за храна, перилни и хигиенни 

материали, транспортни разходи за доставяне на храната, резервни части, канцеларски 

материали и хартия, работно облекло, разходи за външни услуги, застраховки и средства за 

социално-битово и културно обслужване на персонала, както и съответната част от общите 

разходи за електрическа и топлинна енергия, природен газ, вода и канализация, с 

изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически 

лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и 

благотворителност” 

§3. В чл.54в. се вписва нов текст със следното съдържание: „чл.54в. За услугите, 

предоставяни от общинско социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна 

Оряховица“ се заплащат цени, съгласно Тарифа по Приложение №2 към настоящата 

Наредба, считано от 01.12.2018 г. 

 §4. В чл.55 в края на изречението се допълва с текста „и чл.54в.”. 

 

 

  

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

Съгласували: 

Н. Георгиев, зам. кмет 

В. Андреева, директор на д-я БФСД 

Н. Петрова-Дянкова, 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. В §1 от настоящото предложение се вписва нова услуга по предоставяне на храна от 

Звено „Ученическо и столово хранене” към Домашен социален патронаж гр. Горна 

Оряховица. Ще бъде приготвяна храна за обедно хранене на ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Горна Оряховица, включващо основно ястие и десерт. Изготвена е калкулация 

по предоставяне на услугата на базата на необходимите разходи за един месец, която 

включва закупуване на хранителни продукти, еднократни кутийки за опаковка и среден 

месечен разход за издръжка. Таксата ще бъде заплащана, считано от 01.01.2019 г. 

 ІІ. Съгласно Закона за горите, дървесината добита извън горските територии се 

транспортира, придружена с превозен билет, като преди транспортиране се маркира с марка, 

собственост на общината. Съгласно чл.63, ал.2 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии трябва да се маркира най-малко 30% от обема на 

дървесината. 

 До настоящият момент за услугата по измерване, маркиране на дървесина и издаване 

на превозен билет за транспортиране на дървесина, добита извън горски територии са 

извършвани безвъзмездно от Община Горна Оряховица, без да са определяни такси.  

           С настоящото предложение се допълва Наредбата в Раздел Х „Други местни такси, 

определени със закон”, като се вписва нов чл.46г. за заплащане на такси за издаване на 

превозен билет, измерване и кубиране на дървесина и маркиране.  

Изготвена е калкулация за всяка от услугите, като при изчисляването са взети предвид 

преките разходи за извършване на услугата. 

ІІІ. В чл.54в. се вписва приетата с Решение №844 от Протокол №50 от заседание на 

Общински съвет от 25.10.2018 г. Тарифа за услугите, предоставяни от общинско социално 

предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“, съгласно Приложение 

№3.  

            Цели и очаквани резултати:  

Възстановяване на направените разходи по извършване на услугите.  

С включване на нова услуга за предоставяне на храна за учениците от ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица чрез Звено „Ученическо и столово хранене” 

очакваме да бъде засилен интересът на родители и деца към образователната институция. 

Сградата, прилежащото дворно пространство и спортните площадки бяха обновени в 

рамките на проект, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., който приключи през 

настоящата 2018 г. Съгласно изискванията на Оперативната програма е необходимо да бъде 

осигурена устойчивост на заложения индикатор за брой ученици в следващите 5 години.  

Реализиране на целите заложени при изпълнение на проекта за създаване и 

функциониране на общинско социално предприятие „Спомагателни дейности в община 

Горна Оряховица”. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
Необходимо е осигуряване на бюджетни средства за финансиране на новата услуга, 

предоставяна от ДСП за осигуряване на столово хранене за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

гр. Горна Оряховица. Относно услугите, предоставяни от общинското социално предприятие 

е необходимо в проекта за бюджет за 2020 година да бъдат предвидени средства за 

осигуряване на дейността за периода на устойчивост - най-малко 6 месеца, съгласно 

условията на Оперативната програма. 



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 


