
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 Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ. 

 

Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

Представям на Вашето внимание предложение за 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. 

С Решение на Общински съвет №829 от Протокол №50/26.06.2014г. в списъкът с 

капиталови разходи бе вписан обект „Доставка на ледена пързалка”. Във връзка с 

предстоящо приключване на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки за 

доставка на ледена пързалка е необходимо да бъде определена цена за ползването й в 

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

Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.  

При определянето на цената на услугата са взети предвид принципите за 

възстановяване на пълните разходи по предоставяне, постигане на по-голяма справедливост 

при определянето и заплащането, съгласно чл.8, ал.1 от ЗМДТ. Ледената пързалка ще се 

стопанисва от второстепенния разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Младежки 

дейности, спортни имоти и прояви”. 

 С настоящото предложение се допълва текстът в Наредбата за определянето и 

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

Раздел ХІ „Цени на услуги и права, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ, оказвани или предоставяни 

от Общината на физически и юридически лица”, в чл.49 с нова ал.8. Цената е диференцирана 

за ползване на кънки и за ползване на ледената пързалка от възрастни и от ученици и 

студенти. 

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 приема допълнение на Наредбата за определянето 

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

както следва: 

§1. В чл.49 се създава нова ал.8, както следва: „(8) За ползване на ледена пързалка се 

заплаща цена:  

1. за възрастни - 3 лв./час; 

2. за ученици и студенти -  2 лв./час; 

3. за ползване на кънки - 2 лв.” 

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 



Приложение №1 

 

 

МОТИВИ 

към Проект на решение за 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 допълнение на цитираната наредба: 

С Решение на Общински съвет №829 от Протокол №50/26.06.2014г. в списъкът с 

капиталови разходи бе вписан обект „Доставка на ледена пързалка”, поради което е 

необходимо да бъде определена цена за ползване, съгласно Закона за местните данъци и 

такси. При определянето на цената на услугата са взети предвид принципите за 

възстановяване на пълните разходи по предоставяне, постигане на по-голяма справедливост 

при определяне и заплащането й, съгласно чл.8, ал.1 от ЗМДТ.  

2. Финансова обосновка: Изготвена е калкулация за определяне себестойността на 

услугата, като са взети предвид технически характеристики за съоръжението, срок за 

експлоатация, разходи за ел. енергия за осветление, разходите за възнаграждение на 

персонала, който ще я обслужва. При определянето на цената на услугата се осигурява 

възвръщаемост на средствата при средна посещаемост от 4 лица за един час или 32 лица за 

един работен ден и заплатена цена от 5 лв., която включва цена за ползване на пързалката и 

за ползване на кънки. 

3. Цели и очаквани резултати: Подобряване условията за развитието на младежта и 

спорта в Община Горна Оряховица. 

4. Финансови и други средства необходими за прилагането на наредбата – 

необходими са средства за експлоатация, поддръжка и стопанисване, осветление на 

съоръжението, за възнаграждение на персонала, който ще бъде ангажиран, които ще бъдат 

осигурени от местни приходи и/или изравнителна субсидия за местни дейности. 

5. Проектът за решение не противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй като в 

конкретния случай става въпрос за допълнение на подзаконов нормативен акт 

регламентиращ определянето на местните такси и цените на услугите, предоставяни от  

Община Горна Оряховица и изискванията по отношение на провеждането на обществено 

обсъждане на направеното предложение, като компетентността за приемането й е 

регламентирана в нормативен акт от по – висша степен.  

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 


