
 

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 
4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35, email: obshtina@velingrad.bg 
 

 
 

МОТИВИ  
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  

 
1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Велинград. 

Предложението от страна на общинска администрация за приемане Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград е продиктувано 
от изменението на Закона за предучилищното и училищното образование и актовете по 
неговото приложение. В бр. 82 от 2020 г. от 18.09.2020 на Държавен вестник е 
публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 
училищното образование, с който са приети нови текстове в чл. 283. В същия е 
предвидено, че Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите, за 
дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, 
осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън 
финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на 
заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на 
съответния първостепенен разпоредител с бюджет, като не по-малко от 50 % от сумата 
следва да се използва за пълно подпомагане заплащането на таксата от родителите. С 
РМС № 790 от 30.10.2020 г. е определен норматив за подпомагане заплащането на 
такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лева за дете за 2021 г. Така предвиденото 
изменение влиза в сила от 01.01.2021 г., което и мотивира необходимостта настоящата 
Наредба да бъде приета. 

Решението и подходът при приложението на нововъведените правила 
предполага наличие на финансови разчети и обезпечаването на средствата да бъде 
съобразено с подзаконовата уредба относно размера, с който Държавата ще подпомага 
заплащането на таксите.  

Освен посоченото, необходимостта от вземане на решение за промяна в 
действащата наредба в рамките на календарната година, се налага и поради 
обстоятелството, че другата промяна е свързана с проект, по който Министерство на 
образованието и науката е конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005, проект „Активно приобщаване в 
системата на предучилищното образование”, изпълняван по ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж”. Основните цели на проекта са да помогне ранното обхващане 
на децата в предучилищното образование и достъпа до образование на децата от 
уязвими групи, живеещи в бедност.  

Лицата, отговарящи на определени критерии и попадащи в целевата група се 
идентифицират от МОН  по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). 
Дължимите от тези лица такси се заплащат на общините за сметка на проекта. 

Проектът за изменение и допълнение е съобразен с действащите нормативни 
разпоредби и е насочен към по-пълна и прецизна регламентация на обществените 
отношения, предмет на наредбата. 



 
2. Цели, които се поставят:  
Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Велинград е подпомагане на заплащането на дължимите от родителите 
такси, подобряване на достъпа до предучилищно образование. 

Облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и 
възпитанието на техните деца. 
 

3. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 
има такива: 

С приемането на предлаганите изменения на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Велинград ще се улесни достъпът до задължително предучилищно образование на 
децата като родителите ще се освободят напълно или частично от заплащане на такса за 
дейностите по храненето на децата в задължителна предучилищна възраст, записани в 
целодневна форма на организация в детските градини. 

 
4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата:  
Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и 

допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Велинград, са регламентрирани в Решение 
790 от 30.10.2020г. на Министерски съвет и ще постъпят от държавния бюджет и 
проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, 
изпълняван по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.. 
 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Велинград е с правно основание чл.21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА). Разработен е в съответствие с разпоредбите на 
Закона за предучилищното и  училищното образование, принципите на Европейската 
харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, свързани с 
тази материя. 

Проектът на Наредбата е разработен при зачитане на принципите, заложени в 
Закона за нормативните актове. 

 
Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15, ал.1 от ЗНА, чл. 283, 

ал. 9-11 от ЗПУО, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75-78 от 
АПК. 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Велинград, мотивите съответно докладът и проектът на акт за 
приемане се публикуват на интернет страницата на община Велинград и на Портала за 
обществени консултации, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се 
предоставя 14- дневен срок за предложения и становища по настоящия проект.  

Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са 
следните:  

Средствата по Решение №790 от 30.10.2020 г. на Министерски съвет ще бъдат 
предоставени на общините от 01.01.2021г., което налага регулирането на тяхното 
използване да е в сила към началото на 2021г., а това от своя страна, определя 



необходимостта от съкращаване на срока за предложения и становища по настоящия 
проект на 14 дни. 

 
При изработване на проекта са спазени принципите на необходимост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 
стабилност. 

 
Принцип на необходимост - Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград се приема в 
изпълнение разпоредбата на чл. 283 от Закона за предучилищното и  училищното 
образование, в който е предвидено, че държавата подпомага заплащането на такси, 
дължими от родителите, за дейностите по хранене на децата в задължителното 
предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски 
градини и училища, извън финансираното от държавата. 

Принцип на предвидимост и откритост – проектът, ведно със съпътстващите 
го документи – доклади, мотиви, становища, оценка на въздействие, са обявени на 
сайта на община Велинград и Портала за обществени консултации за становища и 
предложения от заинтересованите лица.  

Принципът на съгласуваност – предлагания проект е по инициатива на  
прилагащите. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - с наредбите, 
Общински съвет урежда обществени отношения с местно значение, в рамките на 
предоставените му от закона правомощия. 

 
Период на събиране на становища, предложения: 05.01.2021г. до 19.01.2021г. 

включително. 
 
 

С уважение,           (П) 
 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ    
Кмет на община Велинград 
 
 
Съгласувал:   (П) 
Марияна Зинкова: началник на отдел „ХСД” 
 
 
Изготвил:    (П) 
Александра Керина- ст. експерт Дирекция „РРП” 
 
 
 

 

 


