
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 на Наредба 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 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. 

В чл.42, т.4, т.4.2., Раздел VІІ „Такси за административни услуги” от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ е вписана такса за издаване на водоустойчиви, 

светлоотразителни, защитени с холограма стикери за лек таксиметров автомобил от 6 лв. за 

два стикера. Изготвена е калкулация за определянето на таксата, взето е предвид 

повишението на цената за извършване на услугата. С настоящото предложение се 

актуализира размерът на таксата за издаване на стикери за лек таксиметров автомобил, като 

се променя на 10 лв. за два стикера.  

При разработване на актуализацията са спазени чл.2 от Наредбата за определяне на 

цените въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по 

предоставяне на услугата. Съгласно чл.8, ал.5 от ЗМДТ, когато размерът на таксите не 

възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между 

разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

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 изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, както следва: 

§1. В чл.42, т.4, т.4.1. текстът „6 лв.” се заменя с „10 лв.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 



Приложение №1 

 

 

МОТИВИ 

към Проект на решение за изменение 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 изменение на цитираната наредба: 

В чл.42, т.4.2 е вписана такса за издаване на водоустойчиви, светлоотразителни, 

защитени с холограма стикери за лек таксиметров автомобил с цена 6 лв. за два броя. С 

настоящото предложение се актуализира размерът на таксата за издаване на стикери за лек 

таксиметров автомобил, като се променя на 10 лв. за два стикера. Изготвена е калкулация за 

определянето на таксата, взето е предвид повишението на цената за извършване на услугата.  

Съгласно чл.8, ал.5 от ЗМДТ, когато размерът на таксите не възстановява пълния 

размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на 

таксата е за сметка на общинските приходи. 

2. Финансова обосновка: В т.4.1. от чл.42 на Наредбата таксата за издаване на стикери 

за лек таксиметров автомобил е с размер 6 лв. за два стикера. Себестойността на услугата, 

съгласно изготвена калкулация е 16,78 лв. с ДДС, от които разходът за изработка е 9,12. лв. с 

ДДС за два стикера. Предложената цена е 10 лв. (с ДДС) за два стикера, като разликата 

между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

3. Цели и очаквани резултати: Постигане на по-голяма справедливост при определяне 

и заплащане на местните такси в Община Горна Оряховица. 

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

необходими са средства за заплащане цената за изработка на стикери за таксиметров 

автомобил и за възнаграждения на персонала, обслужващ гражданите, които се покриват със 

субсидия от Министерство на финансите и местни приходи. 

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

конкретния случай се приема допълнение на подзаконов нормативен акт, регламентиращ 

определянето на местните такси и цените на услугите, предоставяни от Община Горна 

Оряховица.  

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 


