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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –    

ЧИРПАН  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – Кмет на Община Чирпан 

                    

                                

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Чирпан. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Представям на вниманието Ви проект на Наредба за изменение и допълнение на 

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

територията на Община Чирпан.    

                             

1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Чирпан: 

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО), обнародван в ДВ, бр.82 от 18.09.2020 г., е въведено 

задължително предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст съгласно чл. 

8, ал. 1 от ЗПУО, променен с §1 от Закона за изменение и допълнение на ЗПУО. 

В тази връзка Общински съвет – Чирпан прие Решение № 349, по протокол № 25 

от 30.09.2021 г., с което дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно 

образование за децата на 4-годишна възраст в детските градини на територията на 

община Чирпан, считано от началото на учебната 2021/2022 година и подготвителните 

групи в училищата от населените места, където няма детска градина в населените 

места-ОУ” Васил Левски”, с. Гита и ОУ” Кирил и Методий”, с. Свобода. 

Правилното и законосъобразно изпълнение на решението на общинския съвет 

изисква прецизиране на нормативната уредба с местно значение. 

 

2. Цели,които се поставят:  

 Актуализиране на подзаконовата нормативна база, отнасяща се за местните 

такси и цени на услуги в Община Чирпан, като те бъдат приведени в размери, 

oтговарящи на условието всички деца, които подлежат на задължително 

предучилищно образование; 

 Пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с 

оглед осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-

нравственото и физическото развитие и подкрепа на всяко дете; 

 Осигуряване на ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна,  

контролирани хигиенни условия. 

 

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

За прилагането на допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни 

финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

 



4. Очакваните резултати след изменението и допълнението на наредбата са:  

 Синхронизиране на местната подзаконова уредба с действащите нормативни 

актове от по-висока степен; 

 Прецизиране на нормативната уредба с местно значение; 

 Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

 Предоставяне на равен достъп на всички деца до задължително предучилищно 

образование и увеличаване обхвата на децата, подлежащи на задължително 

образование и обучение; 

 Да се създаде равнопоставеност при заплащане на таксите между 4-, 5- и 6-

годишните деца записани в задължително предучилищно образование. 

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.  

 

6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове: 
Съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и 

становища по проектите, публикувани за обществени консултации,  е не по-кратък от 

30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, 

съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-

кратък от 14 дни.  

В конкретния случай съставителят на проекта определя срок от 14 дни, като 

мотивите за това са следните:  

 Промяната е от изключителна важност, тъй като касае вече записани деца към 

месец септември на учебната 2021-2022 г., в детските заведения във втора 

възрастова група; 

 Възможните неблагоприятни последствия, свързани с необходимостта от 

коригиране на месечни такси и формиране на отрицателни разлики, дължими от 

детските градини на родителите. 

 

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

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан е публикуван на 04.11.2021 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 и допълнение на Наредбата за 

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

на Община Чирпан. 

 

Предварителна оценка на въздействието на изменението и допълнението на 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Чирпан. 



  

         1. Основания за законодателна инициатива. 

         Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет – Чирпан за 

приемане на изменението и допълнението на Наредбата е чл.21, ал.2 от ЗМСМА. 

 

         2.Заинтересовани страни. 

         Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Чирпан са родителите и настойниците на 

деца, подлежащи на задължително предучилищно образование на територията на 

община Чирпан. 

 

         3.Анализ на разходи и ползи. 

       За прилагане на изменението и допълнението на Наредбата не се изисква 

допълнителен финансов ресурс. 

 

         4.Административна тежест и структурни промени. 

          С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в Общинска администрация 

Чирпан. Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен 

експертен ресурс за осъществяване на процеса по прилагане на наредбата. 

        

    5.Въздействие върху нормативната уредба. 

     Приемането на това изменение и допълнение на Наредбата не води до промени в 

други подзаконови нормативни актове. 

 

На основание гореизложеното предлагам 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.6, ал.1, б. „в” и б. „г” и чл.9 от Закона за 

местните данъци и такси, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 56 от Закона за предучилищното 

и училищното образование, във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за 

нормативните актове (ЗНА), чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс 

(АПК) и при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общински съвет – 

Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Чирпан, както следва: 

 

§1. В глава ВТОРА „Местни такси”, раздел III „Такси за детски ясли, детски 

градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”, 

чл.25а, ал. 2 се изменя и допълва и придобива следната редакция: 

 

 За ползване на детски градини, родителите или настойниците на децата в 

подготвителни групи на целодневна организация към детските градини за 

подготовка на децата три години преди постъпването им в първи клас /отнася се 

за 4-, 5- и 6-годишните деца/, дължат месечна такса в размер на 18.00 лева /за 

храна и текуща издръжка/. 

  



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

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, тъй като от 

закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима 

вреда.  

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Силвия Колева 

Юрисконсулт 


