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Докладна записка за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на Община Раковски (НОАМТЦУ) 
 
 
 
 

ВНОСИТЕЛ: ............................ 
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 
ДОКЛАД 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

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

от 14 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация 
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti@rakovski.bg или в 
деловодството на Община Раковски – град Раковски, пл. „България” № 1. 
 
МОТИВИ  
 
1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
 
 Съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование 
(ЗПУО) държавата подпомагам 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.  
 Размерът на средствата и механизмът на тяхното разпределение по общини са 
регламентирани в Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 
през 2021 г. – на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна 
предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в 
детска градина или училище.  
 Съгласно чл. 283, ал. 11 от ЗПУО, средствата, получени за подпомагане 
заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование 
следва да се разходват при спазване на следните съотношения:  

- Не по малко от 50 на сто – за пълно подпомагане заплащането на такси от 
родителите, т.е. освобождаване от такси 
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- Останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от 
родителите).  

Съгласно чл. 283 ал. 10 от ЗПУО, 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 следва да бъдат определени в 
НОАМТЦУ на Община Раковски (Наредба по чл. 9 от ЗМДТ).  

В изпълнение на законовите разпоредби, администрацията на Община Раковски 
анализира броя на децата от подготвителните групи в общинските детски градини, за 
които родителите заплащат такси, както и на броя на децата, за които родителите не 
заплащат такси. Такси не заплащат и родителите, които отговарят на критериите и 
попадат в целевата група, идентифицирана от Министерство на образованието и науката 
във връзка с проект BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на 
предучилищното и училищното образование“ (наричан по-долу за краткост „проекта“). 
Дължимите от тези лица такси се заплащат на общините за сметка на проекта. Изводът 
от направения анализ е, че сумата, която Община Раковски ще получи като норматив за 
подпомагане заплащането на таксите по чл. 283 ал. 9 от ЗПУО, е в необходимия размер 
за децата от задължителното предучилищно образование. За децата в групи преди 
задължителната предучилищна подготовка (2-4 годишни деца) в детските градини, които 
отговарят на критериите по проекта, ще се предвиди плащане от родителите само на 
разликата над осигурената по проекта сума и размерът на таксата, дължима съгласно 
НОАМТЦУ.  

 
 При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 
територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност. 
 
Принцип на необходимост – с приемането на настоящото изменение и допълнение на 
НОАМТЦУ се цели подобряване на достъпа до предучилищното образование и пълен 
обхват на децата в предучилищната възраст в образователната система. Очаква се и 
насърчаване приобщаването и предотвратяване социалното изключване, чрез 
подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси, за сметка на държавния 
бюджет.  
Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен. 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проект на изменението е качен 
на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от 
заинтересованите лица. 
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между зам.-кмет Татяна Бакова 
и юристи на Община Раковски. 
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и 
администрирането на услугите се извършва от администрацията при спазване 
изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване 
на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия. 
 
2. Цел на изменението и допълнението на наредбата: 
Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията 



на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на 
нормативните актове от по-висока степен и тези, от значение за спецификата на 
конкретната уредба.  
 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
Необходимите за прилагане на Наредбата за изменение и допълнение необходими 
финансови средства са осигурени посредством постъпления от държавния бюджет и  от 
проект BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата на 
предучилищното и училищното образование“ 
 
4. Очаквани резултати: подобряване на достъпа до предучилищното образование и 
пълен обхват на децата в предучилищната възраст в образователната система; 
насърчаванене приобщаването и предотвратяване социалното изключване, чрез 
подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси, за сметка на държавния 
бюджет.  
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на 
Европейския съюз. 
 
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 
Община Раковски - www.rakovski.bg, на 31.05.2021 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.“. Във връзка с предстоящата актуализация на 
бюджета на Община Раковски за 2021 година считаме, че е налице изключителен случай, 
съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, и е 
целесъобразно срокът за провеждане на обществени консултации за приемането на 
допълнението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Раковски да бъде определен на 14 дни. 
Предлаганото допълнение на Наредбата е в полза на гражданите, доколкото в чл. 283 ал. 
9 от ЗПУО е предвидена възможност държавата да заплаща таксите, дължими от 
родителите. В този смисъл може да се приложи привилегированата хипотеза на чл. 26 ал. 
4 от ЗНА. След изтичането на законовия срок от 14 дни при отразяване на промени в 
проекта на Наредбата, същите ще бъдат систематизирани преди приемането й от 
Общински съвет Раковски. 
  
Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 
26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК. 
 

ПРОЕКТOРЕШЕНИЕ: 
 
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 
Раковски. 
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§ 1. Изменя чл. 21 ал. 1, както следва:  

 Чл. 21. (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите 
или настойниците месечни такси. 
 Месечната такса се формира: 
 1. За целодневни групи /яслени и за 3- и 4 – годишни деца/, се формира сумарно 
от два компонента: 
 - постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от преференциите по 
чл. 24 от Наредбата – в размер на 15 лв.  
 - пропорционална част, в случай на посещаемост на децата, при запазване на 
преференциите по чл. 24 от Наредбата. – в размер на 27 лв. 
 След т. 1, второ тире, преди т. 2 се добавя нов абзац, със съдържание, както 
следва:  

За децата в групи преди задължителната предучилищна подготовка (2-4 годишни 
деца) в детските градини, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-
3.005-004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното 
образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ се заплащат присъствени такси от родителите в 
размер на сумата, надвишаваща осигурената по проекта сума и таксата, дължима 
съгласно настоящата Наредба.  

2. За целодневни групи за 5 и 6 годишни деца, месечната такса за посещение, 
фиксирана като стойност за месеца – в размер на 34 лв. се поема изцяло от средствата, 
осигурени от държавния бюджет, съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и от проект BG05M2OP001-3.005-004 
„Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“.  
 
 В Чл. 24, ал. 1 се премахва текстът „и размерът на таксата по чл. 21, ал. 1, т. 2“ 
се заплаща с 50 на сто намаление за следните категории лица: 
 В чл. 24, ал. 2 се премахва текстът „и размерът на таксата по чл. 21, ал. 1, т. 2“  
 В чл. 24 ал. 3, б. „а“, се премахва текстът на второ тире „- 5 или 6 - годишно - 50% 
от размера на дължимата месечна такса“ 
 В чл. 24 ал. 3, б. „б“, се премахва текстът на второ тире „- 5 или 6-годишно - 50% 
от размера на дължимата месечна такса“. 
 В чл. 24 ал. 4, б. „а“, се премахва текстът на второ тире „ - 5 или 6-годишно - 50% 
от размера на дължимата месечна такса“. 
 В чл. 24 ал. 4 б. „б“, се премахва текстът на второ тире „- 5 или 6 - годишно - 50% 
от размера на дължимата месечна такса“. 
  
 

Заключителна разпоредба 
 
§ 8. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на интернет 
страницата на Община Раковски. 
 
Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., 
взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на 
общинския съвет. 
 



II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след 
влизане в сила на Решението с което е приета. 
 
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината. 

 
 
 


