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Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с 
Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, 
взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет 
Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински 
съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на 
Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 
287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с 
Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; 
изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 
26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с 
Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, 
взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет 
Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински 
съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на 
Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 
420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с 
Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; 
изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 
44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с 
Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 
4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с  
Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; 
Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 
33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с 
Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, 
взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет 
Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински 
съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на 
Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 
107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с 
Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; 
Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 
20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет  Раковски, взето с 
Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – 
Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 546 на 
Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/20.02.2018 г., изм. и доп. с 
Решение № 700 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 45/28.11.2018 
г.; изм. и доп. с Решение № 815 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 
53/31.05.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 879 на Общински съвет – Раковски, взето с 
Протокол № 57/27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 67, взето с Протокол 
№6/25.02.2020 г.; изм. и доп. с Решение № 111, взето с Протокол №7/22.04.2020 г. .; 



изм. с Решение № 142, взето с Протокол №9/25.06.2020 г.; изм. и доп. с Решение № 
292, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г.; изм. с Решение №358, взето с Протокол 
№ 23/24.06.2021 г. 
 

 
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: 
delovodstvo@rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” 
№ 1. 
 
 
МОТИВИ  
 

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата: 
 
 Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на 
наредбата в частта на РАЗДЕЛ ІІІ ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, 
ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ към Наредбата.  
 На първо място във връзка с изм. и доп. в Закона за корпоративното и 
подоходно облагане (с ДВ, бр. 17 от 2022 г. от 01.03.2022 г.) е необходимо 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на Община Раковски да бъде приведена в съответствие с 
нормативния акт от по-висока степен и по-конкретно следното:  
 В §5 от ПЗР на ЗКПО са извършени промени в разпоредби на ЗДМТ, а 
именно: 
- в чл. 6, ал. 1: 
а) буква „в“ се заличават думите „детски ясли и детски градини“;  
б) буква „г“ се заличава;  
- чл. 81 се отменя.  
 В §6 от ПЗР на ЗКПО са извършени промени в разпоредби на Закона за 
предучилищното и училищното образование, а именно: 
 а) чл. 283, ал. 9, 10 и 11 се отменят;  
 б) чл. 298, ал. 2, 3 и 4 се отменят. 
 В §7 от ПЗР на ЗКПО са извършени промени в разпоредби на Закона за 
здравето, а именно: в чл. 119, ал. 4 думите „отглеждане на децата в общинските 
детски ясли, както и за“ се заличават. 
 Посочените промени в ЗМДТ, ЗПУО и ЗЗ влизат в сила на 01.04.2022 г. по 
арг. на § 9 от ПЗР на ЗКПО, като с тях родителите или настойниците се 
освобождават от месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини. 
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 С оглед направената промяна в законите е необходимо изменението на 
подзаконовия нормативен акт, а именно отмяна на разпоредби в Раздел III от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услугите на територията на Община Раковски.  
 На второ място при отмяната на Раздел III и замяната му с нов с Решение 
№ 292, взето с Протокол № 19/31.03.2021 г., е допусната грешка, като в новия 
раздел не са прехвърлени разпоредбите регламентиращи системата на домашен 
социален патронаж – цена, начин на плащане, който се предлага на територията 
на Община Раковски от повече от 12 години.  
 Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА „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 направеното 
изменение с ДВ, бр. 17 от 2022 г. от 01.03.2022 г., с което се отменя събирането на 
такси за ползване на детски ясли и детски градини и допусната грешка с 
премахване на текстовете, регламентиращи системата на домашен социален 
патронаж, 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 изменението на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 
Община Раковски да бъде определен на 14 дни. Предлаганото изменение е изцяло 
в полза на гражданите. В този смисъл може да се приложи привилегированата 
хипотеза на чл. 26, ал. 4 от ЗНА.  
 
 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 – необходимо е 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 – привеждане на 
Наредбата в съответствие с нормативния акт от по-висока степен и ефективно 
предоставяне на услугата социален патронаж.  
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 Отдел „Правен“ на Община Раковски. 
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето 
и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на 
общинска администрация 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. Цели се 
също и ефективно предоставяне на услугата социален патронаж.  
 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: 
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими 
финансови средства. 
 
4. Очаквани резултати: Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативния 
акт от по-висока степен и ефективно предоставяне на услугата социален 
патронаж 
 
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 03.05.2022 г.  
  
Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. в) във 
връзка с чл. 8 и чл. 9  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. 

 
§ 1. В заглавието на РАЗДЕЛ III думите „ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ“ се 
заличават.  
 
§ 2. Отменят се чл. 21, чл. 22. чл. 23, чл. 24, чл. 25, чл. 26 и чл. 27. 
 
§ 3. Създават се чл. 28, 29 и 30 със следното съдържание:  

„Чл. 28. /1/ Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален 
патронаж заплаща месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка, 
но не повече от 50.00 лева. 

               /2/ Реалната издръжка  включва месечните разходи за: храна, работно 
облекло, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, 
както и съответната част от разходите за електрическа и топлинна енергия и 
вода, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни 
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физически и юридически лица. 
              /3/ Когато реалната издръжка за месеца надвишава 50,00 лева, разликата е 
за сметка на общинския бюджет. 

            /4/  Ветераните от войните заплащат такса в размер на 30% от изчислената 
по реда на чл. 23 ал. 1 месечна такса. 

Чл. 29. Лицата отговарящи на изискванията на чл. 26, ал. 1 и 2 от Наредба 
№4 за условията и реда за извършване на социални услуги, които нямат доходи и 
са регистрирани в Дирекция “Социално подпомагане” не заплащат месечна такса. 

Чл. 30. Дължимата такса по чл. 28 ал. 1 се внася в касата на общинска 
администрация в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се 
дължи.“ 

 
 

Заключителна разпоредба 
 
§ 4. Тази наредба влиза в сила 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


