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ОТ ЙОРДАНКА РАДЕВА УЗУНСКА – КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 

Относно: Изменение и допълнение на чл.21, Раздел ІІІ - Такси за детски градини от 

Наредбата за определяне и администриране на такси и цени на услугите на 

територията на община  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 В община Алфатар е получено писмо от Окръжна прокуратура Силистра с вх.№1271 

от 02.06.2015 година, относно текста на чл.21, ал.4 от Наредбата за определяне и 

администриране на такси и цени на услугите на територията на община Алфатар приета с 

Решение №165 от Протокол №21 от 25.01.2013 година, която е действаща в момента. 

Съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата родителите и настойниците на децата на пет и шест 

годишна възраст в целодневните групи заплащат такса в размер на 25.00 лв./по оклад за 

присъствен ден/, като не е упоменато какво се включва в оклада.  

След изменение на чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната 

просвета, така определените такси в чл.21, ал.4 от Наредбата за определяне и 

администриране на такси и цени на услугите на територията на община Алфатар, касаещи 

родителите или настойниците на децата от подготвителните групи са неправомерни, тъй като 

не е конкретизирано за покриване на кои разходи се отнасят.  

 

I. Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на такси и цени на услугите на територията на община 

Алфатар 

 

1.  Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба за 

определяне и администриране на такси и цени на услугите на територията на 

община Алфатар:  

1.1. Необходимост от привеждане в съответствие на разпоредбите в местната наредба с 

измененията и допълненията в националното законодателство и съобразяването й с 

разпоредбите на Закона за нормативните актове. 

 

2. Цели, които се поставят: 

1. Проектът има за цел да се синхронизира и приведе в съответствие местната Наредба 

със законодателството ни в областта на образованието. 
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3. Очаквани резултати: 

1. Нормативна уредба, съобразена с българското и европейско законодателство.  

 

4. Финансови средства, необходими за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на такси и цени на услугите на територията на 

община Алфатар: 

Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на 

изменението и допълнението на Наредбата, тъй като средствата за децата от 

подготвителните групи са осигурени с единните разходни стандарти във функция 

„Образование”. 

 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази 

харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на 

всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите 

на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото 

настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов нормативен акт, който 

подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на 

местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за 

местно самоуправление. 

   

Съгласно чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове /ЗНА/ предложенията за 

изменение и допълнение на текста на чл.21, Раздел ІІІ от Наредбата за определяне и 

администриране на такси и цени на услугите на територията на община Алфатар, заедно с 

мотивите са обявени на информационното табло на общината и публикувани на интернет 

страницата на общината: www.alfatar.egov.bg 

 

  На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.26 и чл.28 от ЗНА, във връзка с 

чл.20, ал.2 от Закона за народната просвета и чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане Закона 

за народната просвета предлагам Общински съвет Алфатар да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Изменя и допълва чл.21, Раздел ІІІ - Такси за детски градини от Наредбата за 

определяне и администриране на такси и цени на услугите на територията на община 

Алфатар, както следва: 

Било:  
(4) Ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на чл.21 от Наредбата действат и по отношение на децата, 

навършили 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на задължително обучение. 

Става: 

 (4) Ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на чл.21 от Наредбата действат в периода от 01 юни до 14 

септември включително на съответната година по отношение на децата, 

навършили 5 и 6 годишна възраст, подлежащи на задължително обучение.  

Нова: 

(9) Родителите или настойниците на децата, навършили 5 и 6 годишна възраст, 

подлежащи на задължително обучение в подготвителна група към целодневната 

детска градина не заплащат месечна такса.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА 

КМЕТ НАОБЩИНА АЛФАТАР 


