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           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 Лъки приета с Решение № 109, взето с протокол № 4  от редовно заседание на ОбС 

Лъки проведено на 01.12.2016г., влязла в сила от 01.01.2017г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 На територията на Община Лъки действа Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки 

приета с Решение № 109, взето с протокол № 14  от редовно заседание на ОбС Лъки 

проведено на 01.12.2016г., влязла в сила от 01.01.2017г. Същата е изменена и допълнена с 

Решение № 325, взето с Протокол № 42 на редовно заседание на ОбС-Лъки, проведено на 

29.08.2019г. 

Във връзка с развитието на социалната политика на общината и в частност, 

насърчаване на раждаемостта и задържане на младите семейства на територията на община 

Лъки разработихме настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

община ЛЪКИ.  

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

нормативните актове и във връзка с чл. 75 - 79 от АПК, в установения законов срок, 

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

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ЛЪКИ е 

публикуван на интернет-страницата на общината: http://www.oblaki.com/ на 12.11.2019г. за 

обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения от всички 

заинтересовани лица. Към настоящия момент такива не са постъпили. 

Общинският съвет като орган на местно самоуправление  решава самостоятелно 

въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. В 

изпълнение на предоставените му правомощия, той е овластен да издава нормативни 

актове, уреждащи  въпроси от местно значение, сред които и наредби.  

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на вниманието на Общински съвет Лъки за 

разглеждане, обсъждане и приемане на следния  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

 
 Общински съвет - Лъки на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 

77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за 

http://www.oblaki.com/


нормативните актове, във връзка с чл. 8, ал. 4 и ал. 6 и чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси,  

 

I. ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки, 

приета с Решение № 109, взето с Протокол № 14 от редовно заседание на Общински съвет - 

Лъки, проведено на 01.12.2016 г. и допълнена с Решение № 325, взето с Протокол № 42 на 

редовно заседание на ОбС-Лъки, проведено на 29.08.2019г., както следва:  

 

§ 1. Изменя чл. 33, както следва 

Чл. 33. За ползване на детски ясли и детски градини не се събират такси от родителите или 

настойниците. За дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, 

извън финансираното от държавата към общинската детска градина на територията на Община 

Лъки не се събира присъствената дневна такса. 

§ 2. Отменя чл. 34 от наредбата;  

§ 3. Отменя чл. 35 от наредбата;  

§ 4. Отменя чл. 36 от наредбата; 

§ 5. Отменя чл. 37 от наредбата; 

§ 6. Изменя Приложение № 1, в частта ГЛАВА II,  РАЗДЕЛ III – Такси за детски ясли 

и градини, както следва: 

1. За ползване на целодневни детски градини и яслени групи  

    -  месечна такса 0.00 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

      §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лъки, 

приета с Решение № 109, взето с Протокол № 14 от редовно заседание на Общински съвет - 

Лъки, проведено на 01.12.2016 г. и изменена с Решение № 325, взето с протокол № 42 от 

29.08.2019 година, се приема с Решение № ….., взето с протокол № 3 от …..12.2019 година 

 

 

 

С уважение: 

Инж. Валентин Симеонов 

Кмет на община Лъки 


