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НАРЕДБА  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 

МЕСТНИТЕ ТАКСИ  И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ 

 

 

§1. В Чл.31 а. ал.5 се правят следните изменения:  

- текстът „За текущата учебна година 2020-2021г.” се изменя: „За текущата учебна година 

2021-2022г.”  

- текстът „в срок до 10 февруари 2021г..” се изменя:  „в срок до 10 февруари 2022г..” и  ал.5 

придобива следната редакция: 

„(5) За текущата учебна година 2021-2022г., документите по ал.3 се подават чрез Директора на 

детската градина до Директора на поделение „Образование и култура” при ОбА Първомай, в срок 

до 10 февруари 2022г..”  

 

§2. В Чл.31 а. ал.6 се правят следните изменения: текстът „за периода от 01.01.2021г. до 

31.12.2021г.” се изменя „за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.”  и ал.6 придобива следната 

редакция: 

   „(6)  Родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно образование към 

детските градини за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г., заплащат такса в размер на 30 лв. 

Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.” 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§3.  По смисъла на чл.31а, ал.6, разходите в размер на 12 лв., явяващи се разликата 

между дължимата такса посочена в чл.31, ал.2 и таксата посочена в чл.31а, ал.6, са за сметка на 

останалите целеви средства отпуснати от държавния бюджет с Решение № 790/30.10.2020г. на 

Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021г.. 

  

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§4.Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай приета с Рeшение № _____ 

по Протокол № ______ от _______202….г. на Общински съвет на община Първомай влиза в 

сила от датата на  нейното разгласяване, чрез публикуване на официалния сайт на Община 

Първомай, а именно - _______202….г. 

§5. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.  


