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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ОТНОСНО: Публикуване за обществено обсъждане на проект за 

Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги 

 
Публикувано на: 14.03.2022 г. 

 

 

 

 На заинтересованите лица се предоставя срок до 28.03.2022 г., за предложения и 

становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги 

 

 

 Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от 

АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящият проект за наредба на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица 

да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, e-mail: delovodstvo@popovo.bg,  

както и в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет. 3, стая 

325, тел.: 0608 40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 
от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 
ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба за изменение на 

Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги  

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  
 
С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в 

преходните и заключителни му разпоредби са заложени промени в други 
закони. Предвидени са и промени в Закона за местните данъци и такси 
(ЗМДТ), съгласно които отпадат таксите за детските ясли и детските градини, 
които ще влязат в сила от 01.04.2022 г. С това ползването на тези заведения 
става безплатно за родителите. Целта на е да бъдат облекчени родителите на 
децата в детски ясли и градини..  

 
До настоящият момент събирането на такси за ползване на детски 

градини и ясли бе регламентирано в чл. 23-23г от Наредбата на Общински 
съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги, като децата от подготвителните групи бяха освобождавани от 
такси с определени проценти по определени критерии. Разбира се и до 
момента дейностите, във връзка с които се събираха таксите, не бяха 
финансирани изцяло чрез тях. Съгласно  разпоредбите от ЗПУО държавата 
подпомагаше заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по 
хранене в задължителното предучилищно образование. Размерът на 
средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини бяха 
регламентирани в РМС № 790/ 30.10.2020г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 



през 2021 г. На общините се предоставиха по 174 лв. за всяко дете в 
предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на 
организация в детска градина/училище. Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО, 
средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на 
деца в задължително предучилищно образование следваха да се изразходват 
при спазване на следните съотношения: не по-малко от 50% - за пълно 
подпомагане заплащането на такси от родителите т.е. освобождаване от 
такси, а останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за 
част от родителите).  

 

С приемането на новото РМС № 50/ 03.02.2022 г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 
показатели през 2022 г. от 01.04.2022г. имаме нов норматив за издръжка на 
дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и 
компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ, в размер на 650 лв. 
Така, че издръжката на дете в яслена и целодневна група в общинските 
детски градини от 01.04. вече става делегирана от държавата дейност, а не 
както досега от средства от общински приходи, в т.ч. и от таксите за детски 
ясли и детски градини по ЗМДТ. 

 
 Поради гореизложеното поставям на Вашето внимание проект за 
изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги (приета с Решение № 
11 по Протокол № 35/18.02.2003г. на Общински съвет Попово), с която се 
отменят текстовете, предвиждащи заплащане на такси, събирани от 
родителите, за детски ясли и детски градини. 
 

Необходимостта от приемането на настоящото предложение е свързано 
с отпадането на тези такси прекратяване на събирането им след 01.04.2022 г. 
Това налага и оправдава приемането на настоящото предложение при 
съобразяване с чл. 26, ал. 4, изр. 2 Закона за нормативните актове (ЗНА), 
който предвижда възможността за определяне на по-кратък срок (не по-
кратък от 14-дневен) за предложения и становища по проектите. В 
конкретния случай мотивите за установяването на кратък, 14-дневен срок, за 
предложения и становища са във връзка от нуждата местната нормативна 
уредба да бъде приведена навреме в съответствие с законовата такава. 
Приложението на 30-дневния срок би довело до възникване на противоречие 
между Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги и Закона местните 
данъци и такси. 

 
 
Във връзка с горното, Предлагам Общински съвет гр. Попово, На 

основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с § 5 от Закон 
за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, при спазване 



на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 
и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 

 

                        1. Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет 
гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги (приета с Решение № 11 по Протокол № 35/18.02.2003г. на Общински 
съвет Попово), както следва: 

 
§ 1. Наименованието на Глава втора, раздел III се променя като се 

заличават думите „детски ясли, детски градини,” и то става: „Такси за домове 
за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”. 

 
§ 2. Членове 23-23г. се отменят. 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
§3. Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е 
приета с Решение № …….., взето с Протокол № ….. от ........г. на заседание на 
Общински съвет при община Попово и влиза в сила от 01.04.2022 г. 

  
Приложения: 
1. Мотиви към проекта за Наредба за изменение на Наредба за 

изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги; 

2. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените 
консултации на проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение на 
Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, публикуван за 
обществено обсъждане на 14.03.2022 г. 

 

 
 

Вносител: 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово 

 
 
Изготвил: 
Йорданка Мичева – гл. експерт в Дирекция "ХД" 
 
Съгласувал: 
П. Русев– ст.юрисконсулт при Община Попово 
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М О Т И В И 
 

Към предложението за Наредба за изменение на Наредбата на Общински 

съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги 
 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги. 
 

 С  Указ №65 на Президента на Република България от 24.02.2022 г. бе 

обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет 

на 22.02.2022 г. В ПЗР, и по точно, в пар. 5 ПЗР ЗИДЗКПО е предвидено изменение на чл. 

6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), както и определени изменения в 

наименованието и отмяната на чл. 81 от глава 3, раздел  III на същия закон. По-същество 

приетото изменение е свързано с отпадането на таксите за ползване на детски ясли, детски 

градини, както и за дейностите по хранене в тези заведения. Промените ще влязат в сила 

на 01.04.2022 г. 

 В действащата Наредба на Общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги е определен размерът на 

горепосочените такси. Той е регламентиран в чл. 23-23г. на посочената Наредба. След 

влизане на законовите промени, обаче, тези такси не следва и не могат да бъдат събирани. 

В случай, че нормите, относими към таксите за ползване на детски ясли, детски градини, 

както и за дейностите по хранене в тези заведения от  Наредба на Общински съвет гр. 

Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги не бъдат 

отменени, то те ще влязат в противоречие с нормативен акт от по-висока степен. 

 Поради гореизложеното и предвид факта, че съгласно чл.9, ал.1 от ЗПУО 

задължителното предучилищно образование в общинските детски градини е безплатно, 

чрез настоящето предложение за изменение на действащата Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Попово, се предвижда освобождаване от заплащане на такси, дължими от родителите за 

дейностите по хранене за децата в задължителна предучилищна възраст. С това, 

действащите правила в Наредбата ще бъдат приведени в съответствие с националното 

законодателство. 

  

 



2. Цели, които се поставят с Наредбата за изменение на Наредбата на Общински 

съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги  
 Целта, за постигане на която се предлага приемането на  Наредбата за изменение на 

Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги е привеждане на местната нормативна уредба в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за изменение 

на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги  
           Не са необходими финансови и други средства от общинския бюджет за прилагане 

на Наредбата. 

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за изменение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги  
            След влизане в сила на предвидените изменения в ЗМДТ, съотв. приемане на 

Наредбата за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, се очаква увеличаване броя на 

записаните деца в детските градини, повишаване броя на посещаващите детска градина 

деца, финансово облекчаване и подпомагане на семействата и насърчаване раждаемостта в 

общината.  

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

              Настоящото предложение на Наредба за изменение на Наредбата на Общински 

съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока 

степен, както и тези на европейското законодателство.  

 

             Настоящето предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл.21, ал.2 

от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (в редакцията до 

изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 01.01.2022 г.), при спазване на изискванията на чл. 

75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА. 

            Съгласно 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 това, че предлаганото изменение 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.  
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