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ОБЩИНА  СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ   ЯМБОЛ 
гр.Стралджа, ул.„Хемус”№12, тел.04761/64-64, факс:64-65, 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

 

 

ДОКЛАДНА    ЗАПИСКА 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 Относно: Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги.   

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК 

Община Стралджа публикува на 21.04.2022г. на официалния сайт на общината проекта 

за Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги, заедно с изложените мотиви към нея, като предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта в законоустановения срок от 30 дни. Към настоящия момент не са постъпили в 

общинска администрация подобни становища и предложения. 

 Предоставям на Вашето внимание проект за Промяна на Наредба №5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, продиктуван от 

следните МОТИВИ:  

 

1.Причини, налагащи промяната на  НАРЕДБА №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

               С промените в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), 

Закона за здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица 

изменения и допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски 

градини. Според приетите изменения на ЗМДТ такса за ползване на детски градини 

вече не съществува. Измененията влизат в сила от 01.04.2022г. Това налага да бъдат 

приети предлаганите изменения НАРЕДБА №5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, тъй като тя, бидейки подзаконов нормативен акт, 

следва да бъде приведена в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.   
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2. Цели, които се поставят с промяната на  НАРЕДБА №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

         Целта на предлаганата промяна е привеждане на НАРЕДБА №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в съответствие от една страна с 

нормативните актове от по-висока степен, а от друга с държавната политика за 

цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа на децата и семействата. 

 

3. Финансови други средства необходими за промяната на  НАРЕДБА №5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

           Няма необходимост от общински финансови средства за прилагането на новата 

уредба, като в Приложение 1, към т. 1 на РМС №50 от 03.02.2022 г. за делегираните от 

държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при 

организирането и предоставянето на публични услуги за функция „Образование“ и 

функция „Здравеопазване“ и Приложение 4, към т. 4 на решението са предвидени по 

650 лв. на дете за бюджетна година, съгласно норматив за издръжка на дете в общинска 

детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на 

съответните такси по ЗМДТ. 

За прилагането на промяна на наредбата  не са необходими допълнителни 

финансови средства от бюджет на община Стралджа. 

 

4. Очаквани резултати от промяната на  НАРЕДБА №5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

             Подпомагането на родителите и целенасочена подкрепа на децата и семействата  

в община Стралджа, чрез което ще се засили преодоляването на пречките, които 

оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното 

образование. В резултат на промените подзаконовият нормативен акт ще съответства 

на нормативните актове от по-висока степен. 

 

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

            Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този 

проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование, 

Закона за здравето, Закона за местните данъци и такси и Наредба №5 за 

предучилищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-

висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република 

България. 

            Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с 

Европейското законодателство. Европейското законодателство е изградено върху 

водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 

местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за 

промяна в Наредбата. 

 

 

Въз основа на изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.9 от ЗМДТ предлагам на общински съвет да вземе 

следното  
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РЕШЕНИЕ: 

 

          І. Променя Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги по следния начин: 

 

1.ИЗМЕНЯ чл.2, ал.1, т.3 по следния начин: 

БИЛО: 

Чл. 2. (1)На територията на общината се събират следните местни такси:  

3.за ползване на детски ясли, млечна кухня, детски градини,специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги;  

 СТАВА: 

Чл. 2. (1)На територията на общината се събират следните местни такси:  

   3. за ползване на социални услуги, финансирани от общинския бюджет;   

                                                                                                    

2.ИЗМЕНЯ заглавието на Глава втора, Раздел III, както следва:  

БИЛО: 

 Раздел III Такси за яслена група, детска градина, домове за социални грижи и 

други общински социални услуги 

СТАВА: 

Раздел III Такси за ползване на социални услуги, финансирани от общинския 

бюджет;   

 

3. ОТМЕНЯ чл.23  към Глава втора, Местни такси, Раздел III Такси за яслена 

група, детска градина, домове за социални грижи и други общински социални услуги 

 

 

II. Възлага на кмета на общината след влизане на решението в сила да 

актуализира действащата Наредба № 5 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, съобразно така приетите промени.            

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

  

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА  
 

 

 


