
 

 

  

 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 
от  проведено  обсъждане,  относно  внасяне на  проект  за  изменение  на  Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на 

община Исперих  за приемане от  компетентен  орган 

 

      Днес  08.06.2017г.  от 9.00  часа  в сградата на община Исперих  заседава комисия в състав: 

 

1.Галя Стефанова -  гл. експерт отдел МДТ 

2. Ценка Иванова – ст. юрисконсулт 

 

     Основна задача на комисията е отчет и анализ на постъпилите предложения и становища по 

приемане проект  на нормативен административен акт от компетентен орган. 

 Спазена е предвидената процедура по приемане   изменението  на  нормативен административен акт 

от компетентен орган. Съгласно чл. 26, ал.2; чл. 26, ал. 4 изреч. второ  от ЗНА проектът  за изменение 

и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги  на територията на община Исперих е публикуван на интернет страницата на община Исперих. 

Дата на публикуване 23.05.2017г. На заинтересованите лица е предоставен 14 -дневен срок за 

изразяване на предложения и становища по проекта. 

В заканоустановения  срок  е  постъпило  предложение  по публикувания проект вх. № К – 1969 / 

02.06.2017г. от  Айджан  Бейтула – заместник- кмет  на  Община  Исперих. Промяната в подзаконовия 

нормативен акт е необходима с оглед правилното прилагане на законови разпоредби  по Закона за 

училищното и предучилищно образование, относно крайния срок за таксуване на децата в 

предучилищните подготвителни групи, посещавали детската градина през летния период. 

Изменението е  в  чл. 29, ал. 1, т. 2,  т. 4,  т. 5.  Предложение за въвеждане  на  нова т. 6 към  ал.1 на чл. 

29 от Наредбата,  с които се регламентира заплащане на такса за деца, посещавали детската градина в 

летния период, придобили удостоверение за завършена подготвителна група. 

 

 

Приложение: Предложение, относно проекта за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Исперих с вх. № К – 

1969 / 02.06.2017г. от Айджан Бейтула – заместник-кмет на Община Исперих. 

 

 

 

Докладната записка да бъде предоставена по надлежния ред  на  вниманието на  Общински  съвет  - гр. 

Исперих. 

 

 

 

Галя Стефанова – гл. експерт 

Ценка Иванова – ст. юрисконсулт 


