
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А 
 

за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 

Каварна 

 

 

 

 

 Параграф единствен – Раздел IV „Такси за детски ясли, детски 

градини и други общински социални услуги” се правят следните 

изменения: 

 

В чл.82.(Изм. – Решение №67 по Протокол №7 от 26.02.2008 г., изм. – 

Решение №298 по Протокол №31 от 21.12.2009 г.)(1) се променя, както 

следва: 

Било:  

„За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечна такса в размер на 30,00 лв.” 

Става:  

(1)„За ползване на храна в детски ясли и детски градини родителите 

или настойниците дължат дневна такса в размер на 2,00 лв. на ден”. 

а)За целодневни групи в детски градини и детски ясли - ползване на 

храна в размер на 2,00 лв. на ден 

б)За целодневни подготвителни групи в детски градини - ползване на 

храна в размер на 2,00 лв. на ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:…………….. 

Мима Василева 

/Юрист – консултант/ 

 



 

 

 

 

 

 

М О Т И В И 

 

за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община 

Каварна 

 

1. Причини за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 

територията на община Каварна – Таксите в детските ясли и в 

детските градини в община Каварна не са променяни от 2009 

година. В този период цените на хранителните продукти се 

увеличиха, освен това влязоха в сила наредби за здравословното 

хранене на децата, които следва стриктно да бъдат спазвани. 

2. Основна цел – Актуализация цената 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

наредбата – не са необходими. 

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата – Покриване в по-

висок процент на разходите за храна на децата в детските ясли и 

детските градини . 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз – предлаганият 

проект за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 

територията на община Каварна е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

 

 


