
О Б Щ И Н А  Г О Р Н А  О Р Я Х О В И Ц А  
 

 
 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от инж. Добромир Стойков Добрев – 
Кмет на Община Горна Оряховица 

 
 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 
Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 

 
 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Настоящата промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ се налага 
поради дублиране на предоставяна услуга от Община Горна Оряховица и от необходимостта 
от правната възможност за издаване на Удостоверение за отписан /деактуван/ общински 
имот. 

С Решение №10 от Протокол № 3/13.12.2007 г. е изменен чл. 34, ал.3, т.13 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 
Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, съгласно който за издаване на 
разрешително за сеч на дървета в частни и общински имоти със срок 7 дни – 10 лв., за бърза 
услуга със срок 3 дни – 20 лв. Тази услуга се дублира с услугата цитирана в чл. 34, ал. 3, т. 16 
от Наредбата, която гласи – за комисия за отсичане на клони и премахване на дървета: - за 
юридически лица и еднолични търговци – 20 лв, а за физически лица – 10 лв. Поради 
дублирането се налага отмяната на т. 13 на чл. 34, ал. 3 от Наредбата. 

Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост - имотите, неправилно 
актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е 
отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на 
собственика.  

С оглед ЗОС съществува правната възможност за издаване на Удостоверение за 
отписан /деактуван/ общински имот, но в Наредбата липсва тази възможност. На основание 
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чл. 62, ал. 4. от ЗОС за издаване на Удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за 
имотите – общинска собственост, се заплащат такси в размери, определени от Общинския 
съвет. Съгласно изготвена Справка за остойностяване на извършване на услуга и вписване в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 
Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, стойността на услугата за издаване на 
удостоверение за отписан (деактуван) имот е 9,37  лв.  

   Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  
 

                                                      РЕШЕНИЕ: 
 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и  
местната администрация, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, чл. 62, ал. 4 и чл. 64, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост Общински съвет приема следните промени в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите 
в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 
 
§1. Отменя се т. 13 на чл. 34, ал. 3 поради дублиране на предоставяната услуга в т. 16 на 
чл. 34, ал. 3. 
 
§2. В. чл. 39, ал. 5 се добавя т. 8 със следния текст: 
 (т. 8.). За издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ общински имот се определя 
цена от 9 лв. 
 
 Приложение: 
1. Извадка от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ – чл. 34 и 
чл. 39. 

2. Мотиви към предложението. 
 
 
 
                                                                                           

инж.Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 
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