
 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

                                                     
 

М О Т И В И 

към Проект за изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, 

(приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на ОбС – Исперих; 
изм.и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, 
изм. и доп с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих, 
изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, 
доп. с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 
изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 
доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017г. на ОбС – Исперих) 

 

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл.26, ал.2 и 
чл.28 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК, Ви представяме следните Мотиви за 
изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Исперих: 
 

1.Причините, които налагат приемането: 

С настоящото предложение за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

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

Исперих се предвижда премахването на всички видове такси в детските градини и 

яслени групи, които родителите и настойниците на посещаващите ги деца са длъжни да 

заплащат. 

Желанието и амбицията на Кмета на Община Исперих за подобряване нивото на 

образователната система, чрез пълно обхващане на всички деца в детските заведения на 

територията на общината от най-ранна възраст. Планира се, отмяната на таксите за 

детски градини и детски ясли да осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп 

до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и 

настойниците. Поемането на таксите за сметка на общинския бюджет ще допринесе за 

подобряване живота на младите семейства на територията на община Исперих и ще 

създаде предпоставки за увеличаване раждаемостта и за задържане на младите хора в 

общината, с цел преодоляване на демографската криза.  

 

Предвид гореизложеното се прави и предложението за изменение на Наредба 

№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих.  

 

2. Целта на проекта за изменение:  
- осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца, 

независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците им; 

- обхващане на всички деца в образователната система от най-ранна възраст; 



- облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и 

възпитанието на техните деца; 

- увеличаване раждаемостта и задържане на младите хора в общината. 

 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 
В бюджета за 2018г. ще бъдат предвидени финансови средства за обезпечаване 

на детските гради и яслени групи. 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите 

такива: 
- повишаване на броя записани в детските градини и яслени групи деца; 

- повишаване на броя посещаващи детските градини и яслени групи деца; 

- финансово облекчаване на младите семейства; 

- демографски прираст. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

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

Исперих е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, 

предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. 

Във връзка с гореизложеното се прави следното предложение за изменение на 

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

услуги на територията на Община Исперих: 

 

ПРОЕКТ! 

 

  

НАРЕДБА  

за изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, 

(приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на ОбС – Исперих; 
изм.и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, 
изм. и доп с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих, 
изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, 
доп. с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 
изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 
доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017г. на ОбС – Исперих) 

 

  
§ 1. Чл.29, ал.1 се изменя така:  

„За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи 

месечна такса.“  

§ 2. т.1 се отменя; 

§ 3. т.2 се отменя; 

§ 4. т.3 се отменя; 

§ 5. т.4 се отменя; 

§ 6. т.5 се отменя; 

§ 7. т.6 се отменя; 

§ 8. ал.2 се отменя; 



§ 9. ал.3 се отменя; 

§ 10. ал.4 се отменя; 

§ 11. ал.5 се отменя; 

§ 12. ал.6 се отменя; 

§ 13. ал.7 се отменя; 

§ 14. ал.8 се отменя; 

§ 15. ал.9 се отменя; 

§ 16. ал.10 се отменя; 

§ 17. ал.11 се отменя; 

§ 18. ал.12 се отменя; 

§ 19. Приложения с №№ 3, 4, 5 и 6 се отменят. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 20. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 

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

Исперих влиза в сила от 01.01.2018г. 

 


