
 
ПРОЕКТ! 

 
 

                                                              Наредба 
 за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

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

(Приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ с Решение № 132 от 
Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение 

№ 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с 
Решение № 272 по Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. 
с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с 
Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение №124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и 

доп. с Решение №313  по Протокол № 44 от 09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол № 07 от 
18.04.2016 г.,изм. с  Решение №35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с  Решение №49/19.07.2017 г. 
на Административен съд Разград, , изм. с  Решение №50/21.07.2017 г. на Административен съд Разград,  изм.и доп. 
с Решение №232  по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение №291  по Протокол №26/26.01.2018г. на 

ОбС – Завет, изм. с Решение № 3/18.01.2019 г. на Административен съд – Разград, изм. и доп. с Решение № 
413/31.01.2019 г., изм. и доп. с Решение №489 от 29.08.2019 г., изм. и доп. с  Решение № 92/ 05.08.2020 г.  

на Общинския съвет гр. Завет) 
 

 
§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 
 1.  Алинея 1 се изменя така: 
„(1) За ползване на общинска целодневна детска градина, родителите, настойниците 
или семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата  настанени по 
реда на чл. 26 от Закон за закрила на детето, дължат месечна такса. 
 2. Алинея 2 се изменя така:  
„(2) За ползване на целодневна детска градина от  деца в подготвителна група в 
общинска ДГ, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и 
подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, лицата по  ал. 1 
заплащат месечна такса за периода от 01 юни  до 14 септември по реда и размера в ал. 
3, при запазване н преференциите, посочени в ал. 4 и ал. 5.“ 
 3. Създава нова ал. 3: 
„(3) За ползване на целодневна детска градина от деца в яслена  възраст и от 3 годишна 
възраст до задължителното им обучение, съгласно Закона за предучилищното и 
училищното образование, лицата по ал. 1 заплащат месечна такса в размер на 1 (един) 
лев за присъствен ден на детето.“ 
 4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.   
§ 2. Приложение № 2 към Раздел III  „Такси за детски ясли, детски градини и други 
общински социални услуги“ се отменя. 
§ 3. Към таблицата на Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, 
Приложение № 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Приложение № 5 
към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет“, създава 
нова колона „№ на административната услуга“, в която се записва уникалния 
идентификационен номер на административната услуга, посочен  в Административни 
регистър. 
§ 4. В Приложение № 5 към чл. 46  „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел I –Административно-технически услуги, общинска собственост, 
отм. т. 4. 
§ 5. Променя наименованията на административни услуги, както следва: 
 1. В Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, се променя 
наименованието на административна услуга, записана под пореден номер т.8, което 



 
става: „Заверяване на преписи от документи  и копия от планове и документация към 
тях.“ 
 2. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права 
предоставяни от община Завет“, Раздел II –Административни услуги „Търговия, 
туризъм“, се променят наименованията на следните административни услуги, записани 
като т.1, т. 5.1, които съответно стават: 
 т.1. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или 
заявяване промяна на работно време на обекта. 
            т.5.1. Вписване на  промени в обстоятелствата  за категоризирани места за 
настаняване и издаване на удостоверение. 
 
 3. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права 
предоставяни от община Завет“, Раздел V- Административни услуги „Екология и 
зелена система“, се  променя наименованието на административна услуга, записана под 
пореден номер т.3, което става: „Издаване на предписание  за насочване на битови и 
строителни отпадъци.“ 
  4. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права 
предоставяни от община Завет“, Раздел Х – „Административно .технически услуги – 
устройство на територията, кадастър, контрол на строителството“, се променят 
наименованията на следните административни услуги, записани като   т.27, т. 33, които 
съответно стават: 
  т.27. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за 
рекултивация; 
  т.33. Вписване на сдружения на собствениците в общинския регистър;  
 

Заключителна разпоредба 
 

§ 6. Наредбата влиза в сила от 01.03.2021 г.  
 


