
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 и Мотиви, съгласно Приложение №1. 

Съгласно чл.26, ал.1, т.9 от Закона за управление на отпадъците се определя цена за 

дейностите сепариране, компостиране и депониране на отпадъци в регионалното депо от 

други притежатели на отпадъци, съгласно Решение № 1 от  Протокол от общо събрание на 

РСУО регион Велико Търново от 15.01.2018г., приложен към настоящото Предложение, са 

определени цените за ползване на Регионалната система за управление на отпадъците 

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, Общински съвет Горна Оряховица и в изпълнение на Решение № 1 от  

Протокол от общо събрание на РСУО регион Велико Търново от 15.01.2018г.  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. Изменя се текстът на ал. 5 на чл.54д като добива следния вид: 

„(5) Лицата, притежатели на неопасни отпадъци от производствена дейност, по ал.2 

освен цените по ал. 3, заплащат и отчисления както следва: 

1 . За приемане на до 5 пет тона месечно отпадъци се заплащат и отчисленията по реда на чл. 

60 от ЗУО в размер на 0,58 лв./ тон; 

2. За приемане на над 5 пет тона месечно отпадъци се заплащат и отчисленията по реда на чл. 

64 от ЗУО в размер определян за всяка календарна година за всеки тон, съгласно чл.20 от 

Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.” 

  

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 



Съгласували: 

Н. Георгиев, зам. кмет 

 

Д. Коева, зам. кмет 

 

Н. Петрова-Дянкова, ст. юрисконсулт 

 

Изготвили: 

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 
 

1. Причини за приемане на изменение и допълнение на цитираната наредба: 

 Във връзка с прилагане на Решение № 1 от  Протокол от общо събрание на РСУО 

регион Велико Търново от 15.01.2018г., прието съгласно чл.26, ал.1, т.9 от Закона за 

управление на отпадъците е необходимо да бъде изменен и приведен в съответствие с 

взетото решение на общото събрание на РСУО регион Велико Търново, текстът на 

разпоредбата на чл. 54д, ал. 5 в Наредбата. Към определените цените за дейностите 

сепариране, компостиране и депониране на отпадъци притежателите, дължат и заплащане на 

отчисления, които са регламентирани в ал. 5 на чл. 54д от Наредбата. Съгласно, приетото 

решение на общото събрание на РСУО регион Велико Търново от 15.01.2018г. се въвежда 

разграничение, по отношение на вида дължими отчисления, в зависимост от количеството 

приети отпадъци.  

2. Финансова обосновка – Настоящото решение за изменение на размероте на 

дължимите от притежателите на отпадъци отчисления е в изпълнение на взето решение  от 

Общото събрание на регионалното сдружение. Въведената диференциация на база 

количество приет отпадък е определена в цитираното решение на Общото събрание, а 

стойностите на отчисленията са законово регламентирани. 

3. Цели и очаквани резултати: Създаване организация за спазване разпоредбите на 

Закона за управление на отпадъците и постигане на поставените цели. 

4. Финансови и други средства необходими за прилагането на наредбата:  
Да бъде създадена организация за сключване на договори с лицата използващи РСУО. 

5. 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 

изменение и 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 

 


