
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, ведно с Мотиви, съгласно Приложение №1 и 

приложени Калкулация на реалните разходи на стадион „Локомотив” и Калкулация на 

реалните разходи в спортна зала „Никола Петров”. 

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 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.49, ал.1 се правят следните изменения:  

1. В т.1.1. се заличава текстът „1 мероприятие – 2 часа”; 

2. В т.1.1.1. се добавя текстът „за един ден” и в текстът на първо тире се заличават 

думите „на мероприятие” 

3. Вписва се нова подточка със следното съдържание: 

„1.1.3. За спортни клубове от Общината, домакини на областни, зонални, 

държавни първенства и турнири с времетраене до 4 часа на ден заплащат цена: 

  - летен сезон за 4 часа на ден – 50 лв.; 

  - зимен сезон за 4 часа на ден – 120 лв.” 

      4. В текстът на т.2.1. се добавят думите „За физически и юридически лица със 

седалище извън общината”. 

                 5. Вписва се нова т.2.2. със следното съдържание: 

          „2.2. За ОФК „Локомотив”, домакин на футболни срещи от първенството на 

БФС заплаща цена за една футболна среща в размер: 

  - летен сезон 50 лв.; 

  - зимен сезон 120 лв.”. 

 

 

 

 

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 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 

 
 
 Причините за приемане на изменение и допълнение на цитираната наредба  

 В раздел ХІ „Цени на услуги и права, предоставяни, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ, 

оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица” се прави 

изменение и допълнение в чл.49, ал.1 по постъпило предложение от директора на ОП 

„МДСИП”. 

 В т.1. текстът за ползване на Спортна зала „Н. Петров” досега определените цени, 

заплащани от спортни клубове, домакини на първенства и турнири се определя да бъде 

заплащана за един ден, а не както бе досега за едно мероприятие. 

 Вписва се нов текст, в подточка т.1.1.3. за ползване на Спортната зала от спортни 

клубове, домакини на първенства и турнири с времетраене до 4 часа на ден, като цената е 

определена за летен и за зимен сезон. 

 В т.2.1. в текстът за ползване на Стадион „Локомотив” се вписва уточнение за 

ползване от физически и юридически лица със седалище извън общината. Вписва се нова 

услуга в подточка т.2.2. за ползване на стадиона от ОФК „Локомотив”, в случаите когато е 

домакин на футболни срещи от първенството на БФС да се заплаща цена за една футболна 

среща, която е дефинирана за летен и зимен сезон. 

             Цели и очаквани резултати: Повишаване приходите от предоставяните услуги.  

 Финансови и други средства, необходими за прилагането: За цените на новите 

услуги са изготвени калкулации за определяне на тяхната себестойност, в които са включени 

разходите по предоставянето на услугата, за консумативи и възнаграждения на персонала, 

зает с поддръжката на спортната зала.  

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 


