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РЕШЕНИЕ № 401 
 

по Протокол № 45 от заседание на 
Общински съвет – Ветово, 
проведено на 30.01.2018 г. 

по т. 4 от дневния ред 
 
 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Ветово. 

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

администрация, чл. 8 във връзка с чл. 6, ал. 1, б. в) и г) от ЗМДТ и чл. 79 във връзка с чл. 76 
от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Ветово след като взе 
предвид фактическите и правни основания, обективирани в Докладна записка под вх. № ДЗ-
29-13-8/05.12.2017 год. год., която е разгледана на заседание на ПК на 23.01.2018 г. и 
участвалите в гласуването 17 общински съветници, от които  

 
 

За - 17 
   Против -  няма 

Въздържали се –  няма 
 
 
 

Р Е Ш И: 
 
 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община - 
Ветово. 
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението с цел защита на особено важни обществени интереси. 

 
 
 

МОТИВИ: С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини ще 
се гарантира безплатен достъп до предучилищното образование за всички деца, на които 
поне единият от родителите е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община 
Ветово. Ще бъдат премахнати финансовите бариери при записването на децата в градини и 
яслена група. Това ще мотивира родителите децата им да посещават редовно детските 
заведения, което ще доведе до подобряване на нивото на образователната подготовка на 
децата при постъпването в училище. С въвеждането на безплатна детска грижа, ще се 
повишат шансовете на всички деца, осигурявайки им равен достъп и старт да участват 
активно в социалния и обществения живот на България. Премахването на таксите би 
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облекчило семейния бюджет. С приемане на предложеното изменение и допълнение на 
Наредбата ще се постигне прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 
предучилищното образование на територията на община Ветово. 

 
 
 
 

 Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на решението може да 
се обжалва чрез Общински съвет – Ветово пред Административен съд - Русе в 3-дневен 
срок от съобщаването му на заинтересованите страни. 

На основание чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 45, 
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, решението на 
Общински съвет – Ветово може да бъде оспорено пред Административен съд – Русе. 

Жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез Общински съвет – Ветово, в 
14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. 

 
 
 
Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД, /п/ 
Председател на Общински съвет – Ветово 

 

Решението влязло 

в сила 30.01.2018 година 

Председател:  /п/ 

 


