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 ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА    

 

До  

Общински съвет  

гр. 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, госпожи и господа общински съветници, 

 

Предлагам на Вашето внимание Проект на Наредба за 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.  

При разработване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на цитираната 

наредба са спазени чл. 7, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за определяне на размера 

на таксите въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи. 

Съблюдавани са разпоредбите на чл. 8 от Закона за спазване принципите на възстановяване 

на пълните разходи по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и постигане на по-голяма справедливост при определяне на местните 

такси.  

Приложено представяме изготвения Проект на Наредба за 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 и мотиви. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Горна Оряховица 

следния проект на  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, по силата на законовата делегация на 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет - Горна Оряховица приема 

Проект на Наредба за 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. В чл.42, т 4.1. текстът „12 лв.” се заменя с „16,80 лв.”; 

§2. В чл.48, т.2 след думите „сключване на граждански брак“ се допълва текста „без 

музикален съпровод“. 

Заключителна разпоредба: 

§3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й. 

            Приложения: съгласно текста. 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 



 

 

Приложение № 1 

 

На заинтересованите лица  се предоставя 14-дневен срок (от 10.11.2022 г. до 24.11.2022 

г., включително) за предложения и становища по настоящия проект. Предложения 

могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Горна Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев“ № 5 или на e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg 

ПРОЕКТ! 

 

НАРЕДБА ЗА 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 
 

 
§1. В чл.42, т 4.1. текстът „12 лв.” се заменя с „16,80 лв.”; 

§2. В чл.48, т.2 след думите „сключване на граждански брак“ се допълва текста „без 

музикален съпровод“. 

Заключителни разпоредби 

§3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й. 
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Изготвил: А. Георгиева, Приложение №2 

 

МОТИВИ 

към Проект на Наредба 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 
            В процеса на разработване за актуализация са спазени чл.7, ал.1 от Закона за местните 

данъци и такси за определяне на размера на таксите въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи. Съблюдавани са разпоредбите и на чл.8, ал.1 от 

Закона за спазване принципите на възстановяване на пълните разходи по предоставяне на 

услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и постигане на по-

голяма справедливост при определяне на местните такси. С настоящото предложение се 

вписва изменение в размер на таксата за услуга по чл.42, т.4.1. от НОАМТЦУ за издаване на 

водоустойчиви, светлоотразителни, защитени с холограма стикери за лек таксиметров 

автомобил. Стойността, на която общината придобива стикерите с холограма е 16,80 лв. 

Предлагаме таксата да се увеличи от 12,00 лв. на 16,80 лв., без да включваме 

административните разходи за изпълнението на услугата. Размерът на тази такса не е 

актуализиран от 2020 г. В периода от 2020 г. до 2022 г. постепенно е увеличаван размерът на 

минималната работна заплата за страната, увеличение на осигурителните плащания от 

работодател, плавното увеличение на инфлацията за периода. Светлоотразителните стикери с 

холограма, които предстои да бъдат предоставяни ще бъдат издавани за 2023 г. 

           В разпоредбата на чл. 48, т.2 от НОАМТЦУ, касаеща предоставяне на стандартната 

услуга по провеждане на граждански брак, предлагаме текстът да се допълни с уточнението, 

че този ритуал се провежда без музикален съпровод. При определянето на цена на услугата 

от 44 лв. за граждански ритуал извън работно време, калкулацията е изготвена за стандартен 

ритуал без музикален съпровод. За ритуал с музикален съпровод – пиано е определена 

отделна разпоредба в чл. 48, т.1 от същия нормативен акт. 

            Цели и очаквани резултати:  
Възвращаемост на разходите по предоставяне на услуги, извършвани от общинската 

администрация. Прецизиране на разпоредбата по чл. 48, т.2 за предоставяне на услуга 

сключване на граждански брак. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
Не са необходими допълнителни финансови и други средства за прилагане на 

изменените разпоредби от нормативния акт. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Проектът за решение е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и с актовете на Европейското законодателство. 

 Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), отразяващ 

задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране 

на населението и прозрачност в действията на институциите, на заинтересованите лица се 

предоставя 14-дневен срок за предложения и становища. Предоставеният срок е 

предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА, тъй като предлаганите изменения 

предполагат въвеждане на промените в най-спешен порядък, с оглед актуализиране на 

таксите за предстоящата 2023 г. 

Предложения и становища по публикувания Проект на Наредба за изменение на 

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

Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ, могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Община Горна Оряховица, на адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 5 или на e-

mail: obshtina@g-oryahovica.bg 
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