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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан 

 

            ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Предлагаме на Вашето внимание Наредба за изменение на Наредбата за 

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

на Община Чирпан. 

 

1. Причини, налагащи изменението на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Чирпан: 

С настоящото предложение за изменение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан 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. Целта е подобряване нивото на образователната система чрез пълно 

обхващане на всички деца в детските заведения на територията на общината от най-

ранна възраст. Очаква 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 Чирпан, ще създаде предпоставки за 

увеличаване раждаемостта и за задържане на младите хора в общината с цел 

преодоляване на демографската криза. 

 

2. Цели, които се поставят:  

- 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. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

В бюджета за 2022 г. ще бъдат предвидени финансови средства за обезпечаване 

на детските градини и яслените групи.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови 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 на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на 

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан е публикуван на 

16.12.2021 г., на интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, 

подраздел „Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството на 

Общински съвет – Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по 

предложения проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан. 

 Предлагаме на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните 

актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.9 от Закона за 

местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за изменение на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Чирпан, както следва: 

§ 1. В Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални 

грижи, лагери и други общински социални услуги” се отменят чл.25, чл.25а, чл.26 и 

чл.28.   

§2. На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Чирпан допуска 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се защитят 

особено важни обществени интереси. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


