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ОТНОСНО: Проект за промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

 

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

община Стралджа публикува на 13.08.2021г. на официалния сайт на общината Проект 

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

цени на услуги с изложените мотиви към него, 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.  

 

Представям на Вашето внимание проект на 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. 
 

            - Промените в чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО), извършени през 2020г., предвиждат задължителното 

предучилищно образование да обхване и 4-годишните деца, тъй като изграждането на 

ранни навици за учене поставя здрава основа за цялостното личностно развитие на 

детето. В чл.56, ал.2 от ЗПУО е регламентирано, че  обучението на 4-годишните деца 

може да се извършва в детските градини и от училищата, които могат да осигурят 

условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата 

среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.  

Параграф 16 от ПЗР на ЗИД на ЗПУО определя учебната 2023/2024 година за 

краен срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните 

деца. Общински съвет-гр. Стралджа прие с Решение № 283, от Протокол № 

23/29.07.2021г. да изпълни разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗПУО и през предстоящата 

2021/2022 учебна година въвежда  задължителната предучилищна подготовка на 4-

годишните деца в детските градини на територията на община Стралджа. 

                - Други причини, които налагат промяна на настоящата редакция на Наредба 

№5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги са 

свързани с необходимостта от привеждане на местната подзаконова рамка в 
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съответствие със Закона за туризма и Тарифата за таксите, които се събират по Закона 

за туризма (одобрена с Постановление №118 от 01.04.2021г. на МС и обн. в ДВ. бр. 28 

от 06.04.2021г.). В действащата на територията на Община Стралджа Наредба №5 

следва да бъдат отразени измененията предвидени в нормативни актове от по-висока 

степен касаещи извършваните от Община Стралджа услуги свързани с категоризацията 

и регистрацията на туристическите обекти, вписване и отразяване на промени в 

Националния туристически регистър и събиране на предвидените за това такси.  

 

 

2. Цели, които се поставят с промяната на  Наредба № 5 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

 - Възможността 4-годишните деца да бъдат обхванати, обучавани и възпитавани 

в детска градина е предпоставка за цялостен приобщаващ процес и основа на 

качествено бъдещо образование. Изграждането на ранни навици за учене биха 

поставили здрава основа за  цялостното личностно развитие и осъзнатост на децата по 

отношение необходимостта от образование и  грамотност. По-ранният им контакт с 

образователните стандарти чрез подходящите педагогически методи, съчетани с игрови 

дейности е крачка напред по отношение превенция на рискове, като ранно отпадане от 

образователната система, неграмотност или ниски образователни резултати.  

- Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

- Уеднаквяване на видовете услуги с действащата нормативна уредба; 

- Синхронизиране на цените на услугите с оглед предоставената услуга.  

 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 - Промяната на наредбата не е свързана с изразходването на допълнителни 

финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни 

човешки ресурси.  

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

администрирането на местните такси и цени на услуги. 
 

            - Постъпването на децата от по-ранна възраст за обучение в предучилщна група 

ще допринесе за тяхната по-лека и ефективна адаптация, ще създаде социална среда на 

приемственост и усвояване на нормите на българския език, както говоримо, така и 

граматически, ще се предостави възможност за по-дълъг и плавен преход, чрез 

подходящи педагогически методи и ситуации за усвояване на образователно - 

възпитателни стандарти.  

- Яснота и приложимост в регулираните с наредбата отношения между община, 

стопански субекти, граждани и други; 

- Синхронизиране на нормативните актове от различна степен. 

 

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

 

            Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с 

Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление,  както и с 

директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието 

на основните нормативни актове /ЗНА, ЗМСМА, ЗПФ/, свързани с тях.  

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 

 

РЕШЕНИE: 
 

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

на услуги по следния начин: 
 

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

други общински социални услуги се изменяя, както следва: 

 

БИЛО: 

   Чл.23. (1),т.2 За ползване на ПГ от децата на 5 и 6 години в ДГ:  

 

СТАВА: 

Чл.23. (1),т.2 За ползване на ПГ от децата на 4, 5 и 6 години в ДГ:  

 

БИЛО: 
Чл.23.  (2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:  
1.деца сираци и полусираци;  

2.деца с родители с намалена трудоспособност над 71%;  

3.семейство с две или три деца в едно или две детски заведения;  

4.деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 

до 90%, посещаващи ПГ или ДГ. 

 

СТАВА: 

Чл.23.  (2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:  
1.деца сираци и полусираци;  

2.деца с родители с намалена трудоспособност над 70%;  

3.семейство с две или три деца в едно или две детски заведения;  

4.деца с експертно решение на РЕЛК или ТЕЛК за вид и степен на увреждане от 50 

до 90%, посещаващи ДГ. 

 

ІІ. Изменя досега действащото Приложение № 1 към Наредба № 5 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги както следва: 

Приложение № 1 
 

Услуги предоставяни от община Стралджа 
БИЛО: 

№ 

по 

ред 

Отдел Наименование 

Такса/Цена 

 

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” 

1. ИДОС 
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на 

пътници 

 

15,00 лв. 

 



2. ИДОС 
Заверка на регистри за покупка и продажба на 

отпадъци от черни и цветни метали 

10,00 лв. 

3. ИДОС 
Категоризация на заведения за хранене и 

развлечение 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

4. ИДОС 
Категоризация на средства за подслон и места за 

настаняване 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

5. ИДОС 
Регистриране на места за настаняване клас „В“ – 

апартаменти за гости и стаи за гости 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

6. ИДОС 
Потвърждаване или промяна категорията на 

туристически обект 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

7. ИДОС 

Вписване на промени в обстоятелствата за 

категоризирани средства за подслон или места за 

настаняване и издаване на удостоверение 

150,00 лв. 

8. ИДОС 

Вписване на промени в обстоятелствата за 

категоризирани заведения за хранене и развлечения 

и издаване на удостоверение 

150,00 лв. 

9. ИДОС 
Издаване на удостоверение за категория на 

туристически обект - дубликат  

100,00 лв. 

10. ИДОС 
Издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници 

100,00 лв. 

11. ИДОС 

Извършване на промени – вписване, отписване на 

всяко конкретно превозно средство или водач, 

извършващ дейността от името на регистриран 

търговец 

10,00 лв. 

12. ИДОС 

Продължаване срока на действие и за други промени  

в данните на издадените удостоверения за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници 

100,00 лв. 

13. ИДОС 
Издаване на дубликат на удостоверението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници 

10,00 лв. 

 

 

СТАВА: 

 
№ 

по 

ред 

Отдел Наименование 
 

Такса/Цена 

 

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт” 

1. ИДОС 
Заверка на регистри за покупка и продажба на 

отпадъци от черни и цветни метали 

10,00 лв. 

2. ИДОС 
Категоризация на заведения за хранене и 

развлечения: 

 

  

1. За разглеждане на документи: 

А) за категоризиране на заведения за хранене и 

развлечения (самостоятелни или прилежащи към 

места за настаняване) – ресторанти, заведения за 

бързо обслужване, питейни заведения, кафе-

сладкарници и барове: 

 



- до 20 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  21 до 50 места за сядане 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  51 до 100 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  101 до 150 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  151 до 250 места за сядане 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  251 до 300 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- над 300 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

2. За вписване в НТР: 

А) на заведения за хранене и развлечения 

(самостоятелни или прилежащи към места за 

настаняване) – ресторанти, заведения за бързо 

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и 

барове: 

 

- до 20 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  21 до 50 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  51 до 100 места за сядане 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  101 до 150 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  151 до 250 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 



- от  251 до 300 места за сядане 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- над 300 места за сядане 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

3. ИДОС Категоризация на места за настаняване: 
 

  

1.За разглеждане на документи: 

А) за категоризиране на места за настаняване клас А 

– хотели, мотели: 

 

- до 30 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 31 до 150 стаи 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 151 до 300 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 301 до 500 стаи  

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- над 500 стаи  
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

Б) за категоризиране на места за настаняване клас Б 

– семейни хотели, хостели, пансиони и почивни 

станции: 

 

- до 20 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 21 до 40 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 41 до 60 стаи 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 61 до 100 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 



- над 100 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

В) за категоризиране на места за настаняване клас Б 

– къщи за гости, бунгала, къмпинги: 

 

- къща за гости за едно легло 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- бунгала за едно легло 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- за паркомясто за 

автомобил/каравана/ кемпер в къмпинг 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- за място на палатка в къмпинг 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

2. За вписване в НТР: 

А) на места за настаняване клас А – хотели, мотели: 

 

- до 30 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 31 до 150 стаи 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 151 до 300 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 301 до 500 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- над 500 стаи 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

Б) на места за настаняване клас Б – семейни хотели, 

хостели, пансиони и почивни станции: 

 

- до 20 стаи 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 21 до 40 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 



- от 41 до 60 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 61 до 100 стаи 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- над 100 стаи 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

В) на места за настаняване клас Б – къщи за гости, 

бунгала, къмпинги: 

 

- къща за гости за едно легло 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- бунгала за едно легло 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- за паркомясто за 

автомобил/каравана/ кемпер в къмпинг 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- за място на палатка в къмпинг 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

4. ИДОС 
Регистриране на места за настаняване клас „В” – 

апартаменти за гости и стаи за гости  
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

5. ИДОС 
Потвърждаване или промяна категорията на 

туристически обект: 

 

  

1. Потвърждаване на категорията на места за 

настаняване клас А – хотели, мотели: 

 

- до 30 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 31 до 150 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 151 до 300 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 301 до 500 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 



- над 500 стаи  Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

2. Потвърждаване на категорията на места за 

настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, 

пансиони и почивни станции: 

 

- до 20 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 21 до 40 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 41 до 60 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от 61 до 100 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- над 100 стаи Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

3. Потвърждаване на категорията на места за 

настаняване клас Б - къщи за гости, бунгала, 

къмпинги: 

 

- къща за гости за едно легло Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- бунгала за едно легло Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- за паркомясто за 

автомобил/каравана/ кемпер в къмпинг 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- за място на палатка в къмпинг Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

4.Потвърждаване на категорията на заведения за 

хранене и развлечения (самостоятелни или 

прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, питейни заведения, 

кафе-сладкарници и барове: 

 



- до 20 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  21 до 50 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  51 до 100 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  101 до 150 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  151 до 250 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- от  251 до 300 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

- над 300 места за сядане Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

5.Промяна на категорията на туристически обект: 

 

        - Промяна на категорията на туристически 

обект в по-висока от определената му 

Съгл. съответната за 

обекта такса по чл.2 от 

Тарифа за таксите, 

които се събират по 

ЗТ 

         - Промяна на категорията на туристически 

обект в по-ниска от определената му 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

6. ИДОС 
Промяна на вписаните обстоятелства в Националния 

туристически регистър по искане на вписаното лице: 

 

  

        - Вписване на настъпили промени в 

обстоятелствата в НТР и/или в регистрите по чл.167, 

ал.1 от ЗТ  относно категоризирани туристически 

обекти, когато промяната води до издаване на нов 

(актуализиран) документ (удостоверение) 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

        - Вписване на настъпили промени в 

обстоятелствата в НТР и/или в регистрите по чл.167, 

ал.1 от ЗТ  относно категоризирани туристически 

обекти, когато промяната не води до издаване на нов 

(актуализиран) документ (удостоверение) 

 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

        -  Вписване на промени в НТР на стаи за гости 

и апартаменти за гости, когато промяната води до 

издаване на нов (актуализиран) документ 

(удостоверение) 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

        -  Вписване на промени в НТР на стаи за гости 

и апартаменти за гости, когато промяната не води до 

Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 



издаване на нов (актуализиран) документ 

(удостоверение) 

събират по ЗТ 

7. ИДОС 
Издаване на дубликат на удостоверение за 

определен вид и категория на туристически обект 
Съгл. Тарифа за 

таксите, които се 

събират по ЗТ 

8. ИДОС 
Прекратяване на категория на туристически обект 

по искане на лицето, извършващо дейност в обекта  

Безплатно  

9. ИДОС 
Прекратяване на открита процедура по 

категоризиране на туристически обекти  

Безплатно 

10. ИДОС 
Издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници 

100,00 лв. 

11. ИДОС 

Извършване на промени – вписване, отписване на 

всяко конкретно превозно средство или водач, 

извършващ дейността от името на регистриран 

търговец 

10,00 лв. 

12. ИДОС 

Продължаване срока на действие и за други промени  

в данните на издадените удостоверения за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз 

на пътници 

100,00 лв. 

13. ИДОС 
Издаване на дубликат на удостоверението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници 

10,00 лв. 

14. ИДОС 
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на 

пътници 

15,00 лв. 

 

 

 

 

ІІІ. 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 приетото изменение. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

АТАНАС КИРОВ /п/ 
Кмет на община Стралджа  
 

 

 

 


