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НАРЕДБА   

ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ,  

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 146    , ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 18 

СЕПТЕМВРИ 2020Г.   ОТ   , ПОСЛЕДНО ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С 

РЕШЕНИЕ № 183, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №  14   ОТ  17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ 

 

Вносител: Кмет на община Костенец 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ  ПРЕДЛАГА  НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРОЕКТ НА 

НАРЕДБА  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО 

И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

/ публикувана на официалния сайт на община Костенец на 11.01.2021г./  

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 

14 дни,община Костенец чрез настоящото публикуване за обществена консултация, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения 

и становища по Проекта на Наредба на e-mail адрес:kostenetz_adm@kostenetz.com                      

или в деловодството на община Костенец на следния адрес: гр.Костенец, ул. „Иван 

Вазов”№ 2 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ 

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

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Костенец 

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 Костенец 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 да 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.  

Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са 

регламентирани в Решение № 790 от 30 октомври 2020 година на Министерски съвет за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и 

стойностни показатели през 2021 година – на всяка община се предоставят по 174 лв. за 

всяко  дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или 

полудневна форма на организация в детска градина / училище. 



Причините, 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 Костенец, са свързани с изпълнение на ал.10 от чл.283 на 

Закона за предучилищното и училищното образование / ЗПУО / , според която: 

„Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими 

от родителите такси за дейности по храненето на децата в задължителна предучилищна 

възраст, извън финансирането от държавата, се определят със: 

1. наредбите по чл.9 от Закона за местните данъци и такси – за общинските 

детски градини и училища; 

2.акта по чл.298, ал.3, т.2 – за държавните детски градини и училища. 

 

В изпълнение на чл.283, ал.11 от ЗПУО, според която: „Първостепенният 

разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането 

на такси, дължими от родителите за дейности по храненето на децата в 

задължителното предучилищно образование, с не по – малко от 50 на сто от 

средствата по ал.9” е изготвено предложението за промяна, както следва: 

 

1. Предвижда се децата от подготвителните групи, които са на задължително 

предучилищно образование / на 4, 5 и 6 години / и отговарят на изискванията по чл.38, 

ал.1, т.1 – т.3, ал.2 и ал.3 от настоящата наредба да не заплащат такси за дейности по 

храненето – те се поемат изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за 

подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейности по храненето 

на децата, съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

 

2. За всички останали деца от подготвителните групи, таксите, дължими от 

родителите за дейности по храненето на децата в задължително предучилищно 

образование да бъдат намалени с  12.00  лв. месечно, пропорционално на посещенията 

на `децата; 

 

При изработването на проекта на Наредба за изменение на Наредба за 

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

на община Костенец са спазени следните принципи: 

 2. Принципи: 
  2.1. Принцип на необходимост – необходимостта от приемането на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за определянето и 

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

Костенец е продиктувана от  изискванията на чл.283, ал.9, ал.10 и ал.11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

  2.2. Принцип на обоснованост - Привеждане на Наредбата на Община 

Костенец в съответствие с изискванията на чл.283, ал.9 и ал.10 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и Решение № 790 от 30 октомври 2020 

година на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г. Предложенията са 

направени въз основа на анализ, доказващ конкретно предложените параметри; 

  2.3. Принцип на предвидимост и откритост – проектът с мотивите и 

предварителните оценки за въздействието на проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Костенец ще се публикуват на интернет 



страницата на община Костенец за своевременно информиране и представяне на 

становища и предложения от страна на заинтересованите групи; 

  2.4. Принципи на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – 

предложените промени в Наредбата са в съответствие с нормативни актове от по – 

висока степен; 

 

3. Цели, които се поставят:  

3.1.подобряване нивото на образователната система, чрез по – пълното 

обхващане на всички деца в детските градини на територията на община Костенец от 

най – ранна възраст; 

3.2.осигуряване на редовна посещаемост, равен достъп до задължително 

предучилищно образование, независимо от финансовите възможности на родители / 

настойници; 

3.3.насърчаване приобщаването и предотвратяване социалното изключване, а в 

последствие и отпадането от образователната система на деца от уязвимите групи, чрез 

подпомагане заплащането на дължими от родителите такси, за сметка на държавния 

бюджет; 

3.4.облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и 

възпитанието на техните деца; 

3.5.регламентиране на обществените отношения, свързани с възможността от 

освобождаване от заплащане или намаляване на таксите за ползване на детска градина; 

 

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

За приложението на нормативния акт са необходими допълнителни финансови 

средства, които за 2021 г. ще бъдат осигурени от държавния бюджет; 

 

5. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива: 

Съответствие на Наредбата на община Костенец с изменението на Закона за 

предучилищното и училищното образование.  

Намаляване броя на отпадналите от предучилищното образование деца и 

обхващане на деца, които не са включени в предучилищното образование, поради 

нисък социален статус или трайна безработица на родителите. Децата от уязвимите 

групи ще бъдат обхванати  в  по-голям процент в целодневна форма на обучение в 

детските градини; 

 

6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

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

община Костенец се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни 

разпоредби от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закон за 

местните данъци и такси, Закона за нормативните актове, Закона за предучилищното и 

училищното образование, чийто норми са съобразени с Европейското законодателство 

- Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално 

развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя. Това 

определя съответствието на предлагания проект с правото на Европейския съюз и с 

разпоредбите и целите на националното и местното законодателство. 

 

 

 



Проектът на подзаконовия нормативен акт - Наредба за изменение и допълнение 

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

територията на община Костенец е публикуван на официалната страница на община 

Костенец  на   11 .01.2021 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове „Срокът 

за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации 

по ал. 3, 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.“. На основание Решение № 790 от 30 

октомври 2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., прието на 

основание чл. 71, ал. 1 от Закона за публичните финанси и срока за прилагане на 

решението от 01.01.2021 г. считаме, че е налице изключителен случай, съгласно 

разпоредбата на чл. 26, ал.4 от ЗНА, и е целесъобразно срокът за провеждане на 

обществени консултации за приемането на  Наредба за изменение и допълнение на 

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

територията на община Костенец да бъде определен на 14 дни. 

В рамките на законовия 14 дневен срок за обществени консултации ще бъдат 

взети предвид предложенията и становищата по проекта на Наредба за  изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Костенец, като същите ще бъдат публикувани на 

интернет страницата на община Костенец в предвидения от закона срок.  

Правни основания: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за месните 

данъци и такси (ЗМДТ), във връзка с чл. 283, ал.9, ал. 10 и ал. 11 от Закона за 

предучилищното и училищно образование, Решение № 790 от 30 октомври 2020 г. на 

Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021 г. и чл.60, ал. 1 от Административно-

процесуален кодекс. 

Фактически основания: С мярката за подпомагане заплащането на таксите за ползване на 

детски градини ще се стимулира включването на деца, които формират основния дял на 

необхванатите и преждевременно напускащите образователната система. На всички деца, 

включени в системата на предучилищното образование ще се осигури необходимата обща 

и допълнителна подкрепа. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6, т.7 и ал.2 и 

чл27, ал.4 и ал.5 от Закона за местото самоуправление и местната администрация 

предлагам Общински съвет – Костенец да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 



І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Костенец 

 

ЙОРДАН  АНГЕЛОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

 

Проект! 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Костенец 

 

Създават се нови членове със следния текст: 

§1. чл.38а Децата от подготвителните групи, които са на задължително 

предучилищно образование / на 4, 5 и 6 години / и отговарят на изискванията по чл.38, 

ал.1, т.1 – т.3, ал.2 и ал.3 от настоящата наредба  не заплащат такси за дейности по 

храненето – те се поемат изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет за 

подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейности по храненето 

на децата, съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

 

§ 2. чл.38б Децата от подготвителните групи, които са на задължително 

предучилищно образование / на 4, 5 и 6 години /, заплащат такси, дължими от 

родителите за дейности по храненето на децата в задължително предучилищно 

образование да бъдат намалени с  12.00  лв. месечно, пропорционално на посещенията 

на `децата, в резултат на което „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“,  

„Целодневни групи за 4 - 5- и 6-годишни деца“ от 45 лв. на 33 лв.  

 

На основание на чл. 60, ал.1 от Административно-процесуален кодекс 

Общински съвет - Костенец, допуска предварително изпълнение на решението, 

тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна или 

трудно поправима вреда. 

Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Костенец 

 


