
Приложение № 1 към чл. 16 
 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция:  
Община Велинград 

Нормативен акт: Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община 
Велинград 

 Дата: 05.01.2021г. 
Контакт за въпроси:  Телефон: 0885898261 
1. Дефиниране на проблема: 
 
Проблем 1:  
В изпълнение на разпоредбите на чл. 283, ал. 9 -11 от ЗПУО (Нова - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) 
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. 
Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от 
родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 
образование, извън финансираното от държавата, се определят със: 
1. наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси - за общинските детски 
градини и училища; 
Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на 
заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в 
задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по 
ал. 9. 
 
2. Цели:  

1.Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, 
които обосновават нормативната промяна. 

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. Идентифициране на заинтересованите страни: 
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички 
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни 
органи, др.). 
 

1. Граждани и юридически лица; 
2. Детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги на територията на община Велинград  
3. Община Велинград 

  4. Варианти на действие:  
     При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 



вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата.  
 По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на стопанските субекти и 
поради тази причина вариантите са само два - Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 
„Приемане на наредбата”.  

 

Вариант за действие 1 „Без действие”: 

При този вариант ще продължат да се наблюдават пропуски при регламентирането на 
законовата материя. 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

При този вариант ще бъде осигурено постигането на определените в т.2 цели. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

5. Негативни въздействия:  
 
     За всички заинтересовани страни: незаконосъобразно заплащане на дейности по хранене 
на децата в задължителното предучилищно образование от родителите/настойниците за 
ползваната услуга, в пълен размер. 
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални 
икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от 
вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните 
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои 
разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са 
значителни. 

6. Положителни въздействия:  
 

Вариант за действие 1 „Без действие”: 

Не се наблюдават положителни въздействия при прилагане на вариант за действие 1 „Без 
действие.” 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

     Избягване на противоречие между разпоредбите на местния подзаконов нормативен акт с 
нормативните актове от по-висока степен. 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  
Вариант за действие 1 „Без действие”: 
Потенциалните рискове са следните: 
Община Велинград – неизпълнение на законови задължения, риск от незаконосъобразен и 

несъобразен с последните промени подзаконов нормативен акт.  
Не се предвиждат конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на 

наредбата”.  
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително 
възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 
� Ще се повиши, доколкото се създават допълнителни задължения за гражданите 



 Ще се намали 
� Няма ефект 
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и 
услуги? 
Не се създават нови регулаторни режими. 

9. Създават ли се нови регистри? 
- Не се създават нови регистри. 
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те . 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 
 Актът засяга пряко МСП 
 Актът не засяга МСП 
Х Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 
 Да 
 Не 

12. Обществени консултации: Най - важните въпроси за обществената консултация – 
срещи със заинтересованите страни: 

1: Ясни ли са предложените разпоредби? 

Проектът на наредбата е публикуван в интернет страницата на Община Велинград и на 
Портал за обществени консултации.  

Чрез публикацията проектът на наредбата е представен на заинтересованите граждани 
/ФЛ/ и юридически лица. 

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде 
публикувана на официалната страница на Община Велинград. 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна 
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 
консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 
 Да 
 Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 
изработването на нормативния акт: 
Име и длъжност: Марияна Зинкова - директор дирекция „ХСД” 
Дата: 05.01.2021г. 
 
Подпис:   (П) 
 
 
Изготвил:    (П) 
Александра Керина – старши експерт „РРП” 

 


