
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

 

До г-н 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 в 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 текстове от Наредбата за определянето и администрирането 

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

следните мотиви: 

1. В изпълнение на разпоредби, описани в писмо от Районна прокуратура 

Горна Оряховица с вх.№1101-30/07.11.2012г. се отменят следните текстове, 

обявени за противозаконни, които налагат ограничаващи условия за лица, 

които имат непогасени задължения към Община Горна Оряховица: 

- в Раздел І „Такса за битови отпадъци”, чл.11а, ал.6 и в чл.15, ал.1, ал.2 се 

отменя условието за освобождаване само на лица, които нямат задължения за 

местни данъци и такси;  

- в Раздел ІІІ, чл.21, ал.9, ал.10 и ал.11 от текстовете за такса за ползване 

на детски градини и детски ясли. 

2. Съгласно разпоредбите на §127 от ПЗР на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82/26.10.2012 г., в 

сила от 26.11.2012 г.) се въвежда процедура за производство по узаконяване на 

строежи, за което е подадено заявление в едногодишен срок от влизане в сила 

на закона, т.е. до 26.11.2013г. 

3. Промяна на икономическите показатели за 2013г.:  

- увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2013г., 

съгласно ПМС №250/11.10.2012г. Ръстът е с 6,9%  спрямо определената МРЗ от 

01.05.2012г. и с 14,8% спрямо определената МРЗ от 01.09.2011г.;  

- инфлация от 2,4%. 

 Вписва се промяна на следните текстове: 

 В Раздел ІІІ се актуализират таксите за предоставяне на храна в детска 

кухня; уточняват се текстове в разпоредбите за намаляване на таксата и 

освобождаване от заплащане на такса. Актуализира се таксата за предоставяне 

на услуга от Домашен социален патронаж за поддържане личната хигиена и 

хигиената в жилищни помещения, обитавани от обслужваното лице.  
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 В Раздел VІ „Такси за технически услуги” се вписват нови услуги, 

предоставяни от Общината, за които до сега не са определяни такси, както 

следва: одобряване проект за реклама, като дейността е свързана с Раздел VІ 

„Съгласуване и одобряване на проектите” от Наредбата за разполагане на 

външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви 

и други на територията на Община Горна Оряховица, изм. с Реш.№278 от 

Прот.№20/25.10.2012г.; одобряване схема за поставяне на преместваем обект, 

такса за одобряване на екзекутив, такса за издаване заповед за допълване на 

разрешение за строеж, съгласно чл.154 от ЗУТ.  

          Вписва се и такса за узаконяване на незаконен строеж, за която лицата ще 

могат да подават заявления до 26.11.2013г., съгласно §127, ал.8 от ЗИД на ЗУТ.  

 В Раздел ХІ „Цени на услуги и права, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ” се 

правят следните промени:  

 - актуализира се таксата за сключване на граждански брак; 

- вписват се нови услуги: сключване на граждански брак – стандартен и 

класически вариант с пиано, като изнесени ритуали; 

- в разпоредбите за услугите предоставяни от ОП „Обреди” се понижава 

цената на услугата за ползване камера за охлаждане, поради завишение на 

допълнителните разходи при предходното изменение на размера. Вписва се 

нова такса за ползване на траурен автомобил на ОП „Обреди” на територията 

на друго населено място. С направената корекция се цели привличане на повече 

ползватели. 

- актуализира се цената на услуги за обучение в художествени състави, 

школи и курсове, които се предоставят в Младежки дом Горна Оряховица; 

вписва се разпоредба за ползване спортната база безплатно от спортни клубове 

от общината, които са домакини на областни, зонални и държавни първенства;  

- актуализира се цената на услуги извършвани със специализирана 

техника и продажба на посадъчен материал от ОП „Поддържане пътна 

инфраструктура и озеленяване”.  

За настоящите промени предоставяме в Приложение №1 Таблица за 

новия размер на таксите и цените на услугите, от които е видна себестойността 

им. 

В съответствие с гореизложеното, 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 

ЗМДТ, Общински съвет приема изменения и допълнения в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

Община Горна Оряховица, както следва: 

§1. В чл.11а. се отменя текстът на ал.6. 

§2. В чл.15, ал.1, т.2 се заличава текстът „и нямат изискуеми задължения 

за данъци и такси към Община Горна Оряховица”. 

          §3. В чл.21 се правят следните изменения: 
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1. в ал.2 текстът „сираци или деца с един родител” се заменя с „сираци и 

полусираци, деца с неизвестен родител”; 

2. в ал.5 се заличава текстът „децата на неизвестни родители,”; 

3. в ал.6 текстът „ал.1, 2, 3, 4” се заменя с „ал.2, ал.3 и ал.4”; 

4. в ал.7 отпада текстът „ал.1,”  

5. отменят се ал.9, ал.10 и ал.11. 

          §4. В чл.23, ал.2, т.9 текстът „2,30 лв./час” се заменя с „2,50 лв./час”. 

          §5. В чл.24 се правят следните промени: 

1. в т.1 текстовете „0,55 лв.” и „ 0,50 лв.” се заменят съответно с „0,65 

лв.” и „0,60 лв.”; 

2. в т.2. текстовете „0,45 лв.” и „0,60 лв.” се заменят съответно с „0,55 

лв.” и „ 0,75 лв.” 

          §6. В чл.34, ал.3 се вписват следните промени: 

1. в т.23 се допълва, като след текста „40,00. лв.” се вписва „за всеки 

отделен обект.”; 

2. в т.26.8. се вписва следния текст: „26.8. узаконяване на незаконен 

строеж – 260,00.лв.” 

3. вписват се нови т.32, т.33, т.34 и т.35, както следва: 

„32. Одобряване на проект за реклама – 40,00.лв. 

33. Одобряване схема за поставяне на преместваем обект – 40,00.лв. 

34. Такса за одобряване на екзекутив – 20,00.лв. 

35. Такса за издаване заповед за допълване на разрешение за строеж по 

чл.154 от ЗУТ – 40,00.лв.” 

          §7. В чл.48 се изменя, както следва: 

1. в т.2. текстът „10 лв.” се заменя с „18,00.лв.”; 

2. вписват нови т.6 и т.7, както следва: 

 „6. сключване на граждански брак – изнесен ритуал – 30,00.лв.; 

  7. сключване на граждански брак – класически вариант с пиано - 

изнесен ритуал – 50,00.лв.” 

          §8. В чл.48а, ал.1 се правят следните промени: 

 1. В т.3 текстът „2 лв./ч.” се заменя с „1,50 лв./час.” 

 2. Вписва се нова т.19 със следното съдържание: „19. Ползване на 

траурен автомобил при извършване на погребение в друго населено място по 

заявка на клиента - 20 лв.” 

          §9. В чл.49 се правят следните промени: 

1. В ал.2, т.4.2.1, т.4.2.2 и т.4.2.3 текстът „10,00 лв.” се заменя с „15,00 

лв.”; 

2. В ал.3 текстът се допълва, като се вписва второ изречение: „Спортни 

клубове от Общината, домакини на областни, зонални и държавни първенства 

ползват спортната база безплатно.” 

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

1. в т.3 текстът „1,08 лв./км.” се заменя с „1,20 лв./км.”; 

2. в т.4 текстът „34 лв.”  и „1,98 на км.” се заменят съответно с „36 лв.” и 

„2,04 лв./ км.”; 

3. в т.9.1. текстът „1,20 лв.” се заменя с „1,50 лв.”; 

4. в т.9.2. текстът „4,14 лв.” се заменя с „4,20 лв.”; 
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5. в т.9.3. текстът „0,90 лв.” се заменя с „0,96 лв.”; 

6. в т.9.4. текстът „1,08 лв.” се заменя с „1,20 лв.”; 

7. в т.10 текстът „6,48 лв.” се заменя с „6,78 лв.”; 

8.  в т.11 текстът „5,10 лв.” се заменя с „5,40 лв.”; 

9.  в т.12 текстът „9,12 лв.” се заменя с „9,72 лв.”; 

10.  в т.13 текстът „15 лв.” се заменя с „18 лв.”. 

          §11. В Преходни и заключителни разпоредби се вписва нов §18 със 

следното съдържание: „§18. Промените, вписани в §3, т.1, т.2, т.3, §4, §5, §6, §7, 

§8, §9 и §10 влизат в сила, считано от 01.01.2013г.” 

 

 

 

Внася предложението: 

инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

Съгласували: 

В. Андреева, директор на дир. ФСД 

 

М. Петков, ст. юрисконсулт 

 

Изготвил: 

А. Георгиева, ст. експерт 

 


