
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 текстове от 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 изменение и 

допълнение на текстове от Наредбата за определянето и администрирането на 

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

ЗМДТ със следните мотиви: 

1.Причини за приемане на изменение на текстове от цитираната наредба: 

В Община Горна Оряховица е внесено предложение от директора на 

Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица с вх.№0800-114/22.01.2014г. 

за допълнение на текста в Раздел ІІІ, чл.23, ал.4. Вписва се текст, с който се 

допълват разходите, които се включват в калкулацията за определяне на 

стойността на услугата по предоставяне на храна на патронираните лица, а 

именно разходи за външни услуги, застраховки и средства за социално-битово 

и културно обслужване на персонала.  

С Решение на Общински съвет №659 от Протокол №39/18.12.2013г. бе 

вписан нов чл.54в. в настоящата наредба за определяне на цена на услуга, 

извършвана съвместно с ТД на НАП гр. Велико Търново, с размер 3лв. 

Съгласно чл.26 от сключеният договор, разходите са за сметка на Общината и в 

изпълнение на чл.8, ал.1, т.1 от ЗМДТ за спазване принципите за 

възстановяване пълните разходи по предоставянето на услугата, при 

определяне на цената са калкулирани разходите на Общината за това. С 

вх.№1500-32/22.01.2014г. в Община Горна Оряховица е получено писмо от ТД 

на НАП гр. Велико Търново, с което се изисква да бъде отменен текстът на 

чл.54в. от наредбата, тъй като противоречи на чл.9 от сключения договор. 

2. Финансова обосновка:  

Вписаните допълнения в чл.23, ал.4 за таксата по предоставяне на храна 

ще се увеличи с около 3,20.лв. на месец за един потребител. Част от 

потребителите ползват намаления от 30 до 50 на сто от определената такса и 

увеличението не би оказало голямо влияние върху тях. Очаква се до края на 



месец януари 2014г. да бъде получено дарение с хранителни продукти от 

Български червен кръст, което ще доведе до значително поевтиняване на 

стойността на приготвяната храна в Домашен социален патронаж. С 

включването на тези разходи в калкулацията за определяне размера на таксата в 

чл.23, ал.4 ще се постигне по-висок процент възстановяване на пълните разходи 

за дейността. Останалата част от разходите по предоставянето на услугата 

остават за сметка на общинските приходи.  

При отмяната на текста в чл.54в. разходите по предоставяне на услугата 

ще се покриват от общинските приходи. 

3. Цели: В процеса на разработване за актуализация на чл.23, ал.4 са 

спазени чл.2 от наредбата за определяне на цените въз основа на необходимите 

материално-технически и административни разходи и чл.3 за спазване 

принципите на възстановяване на пълните разходи по предоставяне на услугата 

и постигане на по-голяма справедливост при определяне на местните такси.  

Във връзка с горното, 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.23, ал.4, след думите „работно облекло” се поставя запетая и се 

добавя текстът: „разходи за външни услуги, застраховки и средства за 

социално-битово и културно обслужване на персонала,”. 

 §2. Чл.54в. се отменя. 

 

 

 

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


