
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: 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 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.  

 Във връзка с изменения на Закон за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ бр. 

99 от 2017, влизащи в сила от 01.01.2018 г. се налага привеждането на действащата Наредба 

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

Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ в съответствие с действащия по висш нормативен 

акт. Цитираните изменения засягат разпоредбата на чл. 6, ал. 1, букви г) и з) от ЗМДТ и с тях 

се въвеждат два допълнителни вида местни такси, които се администрират от Общините.  

С оглед горецитираната законодателна промяна следва да се осъществи и промяна в 

действащата Наредба по чл. 9, с която да се допълнят нововъведените местни такси, чрез 

изменяне и допълване на разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от действащата в момента Наредба по 

чл. 9, приета от Общински съвет Горна Оряховица. 

Във връзка с постъпили докладни записки от директорите на Детски градини, относно  

прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. 5, пр. 4 от Наредбата за определянето и 

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

чл.9 от ЗМДТ следва да се въведе законова дефиниция на понятието „многодетен родител“ 

по смисъла на цитираната наредба, за да се постигне унифицирано прилагане на цитирания 

текст. 

 

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. Изменям и допълвам чл. 1, ал. 2 като на мястото на отменените точки 4 и 7 се 

създават нови точки 4 и 7, които гласят:  

„4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование 

извън финансираното от държавата; 



7. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват 

от центровете за подкрепа за личностно развитие;“ 

§2. В §1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата се създава нова точка 5, 

която гласи:  
„„Многодетен родител” е родител или осиновител, полагащ грижи в домакинството си 

за повече от три ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако 

продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 

навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с 

изключение на сключилите брак).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 допълнение на цитираната наредба  
 Въведени промени в нормативния акт от по – горна степен, а именно изменение на 

разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, обнародвана ДВ бр. 99 от 2017 г, влизаща в сила от 

01.01.2018 г.  

               В раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги”в чл. 21 , 

ал. 5 са предвидени обстоятелствата, при които родителите не заплащат такса за ползване на 

детска градина. Две от хипотезите обхващат децата на многодетни родители.  Наредбата 

обаче не дава легална дефиниция на понятието „многодетен родител“.  Липсата на такава 

дефиниция води до неяснота при прилагането на тези разпоредби на подзаконовия 

нормативен акт.  

    Цели и очаквани резултати: Ще се приведе в съответствие с действащия Закон за 

местните данъци и такси, подзаконовия нормативен акт, а именно Наредбата за определянето 

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

съгл. чл.9 от ЗМДТ. 

             Въвеждането на легална дефиниция ще уеднакви практиката при прилагането на 

основанието за освобождаване на многодетните родители от задължението за заплащане на 

такса за ползване на детска градина.  

   Финансови и други средства, необходими за прилагането: Не са необходими 

допълнителни финансови или други средства за  прилагане на предложените промени. 

  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 


