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ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР.НЕДЕЛИНО 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 
БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ-Кмет на 

община Неделино 
 

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне 
и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Неделино. 

 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предлагам на вашето внимание Проект за изменение и допълнение на 
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Неделино. 

Промените се налагат поради факта, че реалната издръжка на едно дете, 
посещаващо детска ясла или детска градина е в пъти по-висока от 
заплащаната такса. В Наредбата за здравословното хранене са разписани 
задълженията на общината по осигуряването на видовете храни и техния 
грамаж, които трябва да присъстват задължително в ежедневното меню на 
децата. Хранителните продукти следва да отговарят на съответния държавен 
стандарт. Това допълнително увеличава тежестта на това перо от издръжката. 
Съобразно принципите, заложени в чл.8 от Закона за местните данъци и такси, 
местните такси се определят, така че да възстановяват пълните разходи на 
общината по предоставяната услуга, както и постигане на по-голяма 
справедливост при определянето и заплащането им. Това мотивира и 
направеното предложение за промяна на таксата, освен това увеличението е 
част от Оздравителния план на община Неделино. 

 

С оглед на гореизложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, предлагам Общински 
съвет – Неделино да обсъди и приеме следното 
 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ: 
 

I. Общински съвет – Неделино приема изменение и допълнение на 
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Неделино, както следва: 

 
§1. Чл.29 се изменя и допълва, както следва: 
 
Размерът на таксата по т.1 и т.2 се променя от 45лв. на 50лв. 
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Размерът на таксата по т.3 се променя от 25лв. на 30лв. 
Размерът на таксата по т.4 се променя от 40лв. на 45лв. 

 
§2. Изменението влиза в сила от деня на приемането му. 

 
Приложение: 
 
1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Неделино; 
2. Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА; 
3. Справка с постъпили предложения; 
 
 
 
Вносител: 
 
БОЯН КЕХАЙОВ                                                                                              
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО        
 
 


