
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: 

Измененията в наредбата се извършват по предоставени предложения от 

директорите на Домашен социален патронаж, ОП „МДСИП”, ОП „ППИО”, и 

предложения от общинска администрация. Промените в таксите за услуги, се 

налага от промяната на икономическите показатели за 2014г. - увеличение на 

минималната работна заплата за страната в размер 340 лв., считано от 

01.01.2014г. и съответното увеличение на разходите за осигурителни вноски от 

работодател и промяната в нормативната уредба. 

В Раздел ІІІ, чл.23, ал.2, т.9 и т.10 относно услугите, предоставяни от 

Домашен социален патронаж се променя таксата за поддържане личната 

хигиена и хигиената в жилищните помещения на обслужваните лица и таксата 

за извършване на дребни ел. и ВиК услуги на абонатите. Вписва се допълнение 

в текста от ал.4, с който се определят разходите, които се включват в 

калкулацията за определяне на стойността на услугата по предоставяне на 

храна на патронираните лица. С така вписаните допълнения таксата по 

предоставяне на храна ще се увеличи средно с 3 лв. на месец, което не би 

оказало голямо влияние на патронираните лица, тъй като за част от тях ползват 

намаления от 30 до 50 на сто от определената такса. В ал.7 се актуализира 

текстът за ползване на намаленията. 

В Раздел ІV Такси за технически услуги се променя таксата в чл.34., ал.2., 

т.2. за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застояване (виза) 

и т.8. таксата за разрешение за строеж, основен ремонт или преустройство. 

Промяната в посока увеличение на таксите се налага от налагането на нови 

ангажименти за изпращане на съобщения до заинтересуваните лица, съгласно 

изменение на чл.140, ал.3 от ЗУТ (ДВ бр.82/26.10.2012г.). Таксата за 

разрешение за строеж е определена, съгласно изискването за категоризиране на 



обектите. При изготвяне на калкулацията за определяне на таксата са взети 

предвид среден брой получатели на уведомления по извършваните услуги и 

обемът на документацията, съгласно категорията на строителния обект. 

Промяната на таксата в т.8. е свързана и с определяне на таксите по услуги, 

вписани в чл.34, ал.3, т.26.6. и т.26.7. за издаване на разрешения за строеж по 

одобрен комплексен проект и за презаверяване на разрешение за строеж, които 

също са актуализирани. 

В Раздел ХІ за цени на услуги и права, предоставяни на физически и 

юридически лица отпадат таксата в чл.49., ал.1., т.1.2. за ползване на 

общежитието към Спортната зала, тъй като помещенията са предоставени за 

ползване на спортните клубове. Отменят се и таксите в т.4.1.3. за ползване на 

малка зала в Младежки дом в гр.Горна Оряховица, тъй като помещението се 

ползва от администрацията на общинското предприятие.  

За услугите вписани в чл.50, предоставяни от ОП „ППИО” отпадат 

текстовете за предоставяне на услуги с храсторез, с валяк, водоноска, за 

засяване на райграс, изкопаване на дупки за засаждане на дръвчета и рязане на 

асфалт, поради това, че не са извършвани такива услуги на граждани и фирми. 

Повишават се цените за предоставяне на услуга с трактор с ремарке, и с трактор 

с гребло и грайфер, за направа на венец. Понижава се цената за продажба на 

цветята: теменуга, паричка, незабравка от 1,20 лв. на 0,90 лв., за да се изравни с 

пазарната цена на този вид цветя. 

В чл.54в. се вписва текст за предоставяне на услуга, която се извършва от 

общинската администрация съвместно с НАП - гр. Велико Търново. 

Калкулирани са разходите за обработка на подадено заявление от лицата и 

издаването на документ. 

2. Финансова обосновка: За направените актуализации на стойностното 

изражение на услугите са изготвени калкулации за всяка една от тях. В 

Приложение №1 към настоящото предложение са вписани в табличен вид 

настоящият размер на таксата или услугата, която се актуализира, реалната 

себестойност и определеният нов размер. 

3. Цели: В процеса на разработване за актуализация на текстове 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.  

Неразделна част от настоящото предложение е Приложение №1 с 

Таблица със стойностни показатели за размера на местните такси и цените на 

услугите. 

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 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.23 се правят следните промени: 

1. в ал.2, т.9 текстът „2,50 лв./час” да се замени с „3 лв./час”; 

2. в ал.2, т.10, текстът на трето тире думите „3,00. лв./час” да се заменят с 

„3,40. лв./час” 

3. в текстът на ал.4, след думите транспортни разходи за разнасяне на 

храна,” да се добави текстът: „резервни части, канцеларски материали и хартия, 

работно облекло”; 

4. ал.7, т.1. придобива следния вид: 

„1. Патронираните лица, ползващи услугата по чл.23, ал.4 за 

предоставянето на храна, заплащат определените размери на таксите за 

ползване на услугите на ДСП в ал.2 с намаление 50%.”. 

§2. В чл.34, ал.2 се правят следните промени: 

1. в т.2. текстът „30 лв.” се заменя с „50 лв.”; 

2. в т.4.1.1. и т.4.2.1. текстът „РЗП” се заменя с „ЗП”; 

3. в т.8. текстът: „8.1. на сгради – 40 лв.; 

                              8.2. на огради – 20 лв.” 

се заменя с: „за обекти от І – ІІІ категория – 100 лв.; 

                       за обекти от ІV – V категория – 70 лв.; 

                       за обекти от VІ категория – 30 лв.” 

4. в т.26.6. текстът „чл.34, ал.2, т.8.1. и т.8.2., увеличена с 30 % - 

съответно 52 лв. и 26 лв.” се заменя с „чл.34, ал.2, т.8., увеличена с 30 % - 

съответно за І - ІІІ категория 130 лв., за ІV - V категория 91 лв.” 

5. в т.26.7. текстът „чл.34, ал.2, т.8.1. и т.8.2. - съответно 20 лв. и 10 лв.” се 

заменя с „чл.34, ал.2, т.8. - съответно за І - ІІІ категория 50 лв., за ІV - V 

категория 35 лв., за VІ категория – 15 лв.” 

§3. В чл.49, ал.1 се отменят подточки т.1.2. и т.4.1.3. 

§4. В чл.50 се правят следните промени: 

1. отменят се т.2, т.3, т.4, т.11, т.12 и т.13; 

2. в т.5 текстът „22 лв. на час” се заменя с „24 лв. на час”; 

3. в т.6. текстът „30 лв. на час” се заменя с „32,40 лв. на час”; 

4. в т.7. текстът „22,50 лв.” се заменя с „27 лв.”; 

5. в т.7.1. текстът „42 лв.” се заменя с „51 лв.”; 

6. в т.7.2. текстът „51 лв.” се заменя с „60 лв.”; 

7. в т.7.3. текстът „39 лв.” се заменя с „48 лв.” 

8. в т.9.4. текстът „1,20 лв.” се заменя с „0,90 лв.” 

§5. Вписва се нов чл.54в. със следното съдържание: 

„Чл.54в. За извършване на комплексна услуга с НАП гр. Велико Търново 

със срок 7 дни – 3лв.” 

 §6. Настоящите промени влизат в сила, считано от 01.01.2014г. 

 

 

 

 

Внася предложението 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 


