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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА НАРЕДБА № 11 ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

От Айджан Бейтула – заместник кмет на Община Исперих 

 

 

 

Уважаеми г-н Кмет, 

Във връзка с открития процес по изработване на проект на нормативен акт и 

обществените консултации с граждани и юридически лица правя своето предложение 

на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, както следва: 
 

1. Чл. 29, ал. 1, т. 4 да се чете както следва: За децата в III- та подготвителна група, 

ползващи детска градина през извънучебния период от 01 юни до 14 септември 

включително на съответната година:  

 

 Месечна такса  Община Исперих 

1. Постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10,00лв. / месец 

2. Разход за хранителни продукти 1,95 лв. / ден 

 

2. Чл. 29, ал. 1 т. 5 да се чете както следва: За децата в III- та подготвителна група, 

които няма да ползват детска градина през извънучебния период от 01 юни до 14 

септември включително на съответната година не се дължат таксите предвидени в т. 4, 

ако родителят или настойникът предварително подаде писмено заявление до детското 

заведение и уведоми, че в този период детето няма да посещава детската градина. 

 

3. да се въведе т.6 на ал.1 чл.29, която да гласи: 

6. За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена 

подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна 

година, се дължи месечна такса за периода от 01 юни до 14 септември включително в 

размер, определен в ал.1, т.4. 

 

Мотиви: Промяната в подзаконовия нормативен акт е необходима с оглед на 

отстраняване на двусмислия в тълкуването на наредбата относно крайния срок за 

таксуване на децата в предучилищните подготвителни групи посещавали детската 

градина през летния период. 

Причината да се предложи допълване на Наредбата с т.6 на ал.1 от чл.29 от 

Наредбата е с цел да се осигурят адекватни грижи на децата в летния период преди 

същите да са постъпили в училище. В чл. 31, ал. 5 от Наредба 29  ЗА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ /Приета с Решение № 207, по Протокол № 

18 от 29.09.2016 г./ е предвидена възможността децата завършили 4-та подготвителна 



група да посещават детска градина в летния период, но в Наредба №11 не е 

регламентирано, каква такса следва да плащат ползвателите на тази услуга. Тази 

промяна е необходима с цел реализирането на това право предоставено с Наредба №29 

на Общински съвет Исперих.  

 

 

 

 

С уважение, 

 

Айджан Бейтула 

Зам.Кмет на Община Исперих 


