
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, 

            Настоящото предложение за изменение на Наредбата за определянето и 

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

съгласно чл. 9 от ЗМДТ е изготвено във връзка с постъпил Протест с вх.№293/04.09.2018 г. 

от Окръжна прокуратура Велико Търново срещу цитираната наредба, с искане за отмяната й, 

поради съществено нарушение на процесуалните правила или за отмяната на чл.21, ал.1, т.1, 

изр. 1. и 2 и чл.21, ал.4 от нея като материално незаконосъобразни. Текстовете на цитираните 

разпоредби касаят събирането на постоянна месечна такса за ползване на детска градина. 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение 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 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 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.21, ал.1 се правят следните изменения: 

1. Отменя се т.1; 

2. В алинея 2 се правят следните изменения: 

- в изречение първо текстът „Присъствена месечна такса” се заменя с „Месечна 

такса”, текстът „40.00 лв.” се заменя с „50.00 лв.”; 

- В изречение второ думата „присъствена” се заличава. 

3.   В алинея 4 текстът „присъствена” и „при условие, че родителите предварително са 

уведомили директора на детската градина” се заличават. 

§2. Настоящите изменения влизат в сила, считано от 01.11.2018 г. 

 

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 



Съгласували: 

Н. Георгиев, зам. кмет 

 

Р. Матеева, директор на д-я ОКМДССДЗМВ 

 

В. Енчева, ст. юрисконсулт 

 

Изготвил: 

А. Георгиева, гл. експерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

МОТИВИ 

към Проект на решение за изменение 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  
 С писмо вх. №4800-212/04.09.2018 г. в Община Горна Оряховица постъпи писмо от 

Председателя на Общински съвет Горна Оряховица относно постъпил протест с 

вх.№293/04.09.2018 г. от Окръжна прокуратура Велико Търново. Протестът е срещу 

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

община Горна Оряховица, с искане за отмяната й, поради съществено нарушение на 

процесуалните правила или за отмяната на чл.21, ал.1, т.1, изр. 1. и 2 и чл.21, ал.4 от нея като 

материално незаконосъобразни.  

 В разпоредбата на чл.21, ал.1, т.1 от цитираната Наредба е вписано условие за  

ползване на детска градина да се заплаща постоянна месечна такса в размер на 10 лв., като са 

освободени от заплащане децата, посещаващи детска градина „Детски свят” в гр. Горна 

Оряховица и детските градини от селищата на общината.  

 В разпоредбата на чл.21, чл.4 е вписано правило при отсъствие на децата 

присъствена такса да не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие, че 

родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.  

 Определянето на таксата за ползване на детска градина на постоянна и присъствена 

е вписано в Решение на Общински съвет Горна Оряховица №420 от Протокол 

№38/27.08.2009 г. С настоящото предложение за изменение на Наредбата се вписват 

условията, които са били в сила до м.08.2009 г., като: 

1. отменя се постоянната месечна такса с размер на 10 лева, вписана в чл.21, ал.1, 

т.1; 

2. месечната такса за ползване на детска градина, вписана в чл.21, ал.1, т.2 се изменя 

от 40,00 лв. на 50,00 лв. 

               Изменя се текстът на ал.4, като се премахва условието за неплащане на такса след 

предварително уведомяване на директора от родителите на децата. 

    Цели и очаквани резултати: Привеждане в съответствие на текстовете от 

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

Община Горна Оряховица в съответствие с нормативните актове от по-висша степен. 

   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 


