
 
 

О Б Я В Л  Е Н И Е 

по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове 

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ 

задължение на съставителя на проект на нормативен акт да го публикува на интернет 

страницата на съответната община и/или общински съвет, Община „Тунджа”, с цел 

информираност на населението и прозрачност в нейната дейност, чрез настоящото 

обявление предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта за приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община „Тунджа”.  

Разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА предвижда срокът за предложения и 

становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3 да е не по-

кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, 

съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-

кратък от 14 дни. С Решение № 835 от 27.07.2022 г. на Общински съвет - „Тунджа“ считано 

от 01.09.2022 г. се разкрива „Детска млечна кухня“ с капацитет 30 места, като местна 

дейност по смисъла на § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните 

финанси. Това налага привеждане на нормативната уредба в съответствие с 

изискванията на актовете, свързани с дейността и начина на хранене на децата от Детска 

млечна кухня. 

Предвид посоченото, предложения и становища по проекта на наредбата се 

приемат в законоустановения срок от 14 дни в деловодството на община „Тунджа”, на 

адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 и  на е-mаil адрес: contact@tundja.net . 

 

МОТИВИ: 

 

Към Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

„Тунджа”: 

mailto:contact@tundja.net


 

1. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение  и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община „Тунджа”: 

- Правни основания - чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от 

ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, във връзка с чл. 9 от 

ЗМДТ.  

- Фактически основания - Привеждане на нормативната база на община „Тунджа“ 

в съответствие със Закона за местни данъци и такси, с цел да се избегне евентуално 

противоречие между текстовете на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа“ и относимата правна 

уредба. 

2. Цели, които се поставят: 

  Осигуряване на достъп до здравословно и балансирано хранене за деца на 

възраст от 10 месеца до 3 годишна възраст от общината.  

  С осъществяване на предвиденото изменение и допълнение на Наредбата ще се 

осигури съответствие с въведените в Закона за местните данъци и такси принципи при 

определяне размера на местните такси и цени на услуги да се възстановяват разходите 

на общината по предоставяне на услугата, създаването на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, както и постигане на по-голяма 

справедливост при определяне и заплащането им. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

  За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община „Тунджа”, не е необходимо 

разходването на допълнителни бюджетни средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите: 

  Увеличаване на услугите за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст. Въвеждане 

на устойчив модел за здравословно и балансирано хранене на децата от община 

„Тунджа“.   

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

  Предлаганите промени в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа” не противоречат на 

норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство. 



 

6. Приложение: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

община „Тунджа” 

 

 

Вносител: 

ТАТЯНА СТОЕВА /п/ 

За Кмет на община „Тунджа” 

Съгл. Заповед №РД-07-1262/08.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


