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Относно: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 

предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 391, взето с протокол № 34 

от 28.03.2014 г. на Общински съвет Първомай.  

С Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти 

на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 

г. на общините е определен норматив за подпомагане заплащането на горепосочените 

такси за дейности по хранене за деца в задължително предучилищно образование по чл. 

283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лева за дете за 2021 г.. За 2021г. тези средства бяха 

отпуснати  от държавата за бюджетната 2021г. и се предоставяха от държавния бюджет 

по бюджета на общината за подпомагане на заплащането на дължими от родителите 

такси.  

С Рeшение № 135 по Протокол № 16 от 28.01.2021г. Общински съвет на община  

Първомай е приета Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от община 

Първомай. Към месец януари 2021г. е спазено изискването на ЗПУО, като е определена 

таксата и категориите родители, които могат да бъдат  освободени напълно и други, 

които могат да бъдат  освободени  частично от заплащане. През 2021г. отговарящите  

на критериите родители са се ползвали от облекчението за заплащане на въпросните 

такси. 

След направен финансов разчет, се установи че е наличен остатък от целевите 

средства определени с Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет, които 

могат да бъдат оползотворени за следващата бюджетна година - 2022г.  Остатъка на 

тези средства идва от намалената посещаемост и преустановяване дейността на 

Детските градини в периода на епидемичната обстановка, както и от повишения брой 

деца обхванати по проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в 

системата на училищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и необходимите 

разходи за храна в подготвителните групи. 

Горепосочените аргументи дават възможността на община Първомай да 

продължи да прилага същият определен ред в чл.31а от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, за още една календарна година 

(2022г.), което води до необходимостта за изменение на времевите периоди в 

текстовете на ал.5 и ал.6 на чл.31а от действащата Наредба. 

        Важно обстоятелство в настоящия проект за изменение на Наредбата е, че с 

него не се променя, изменя или определя нова такса за услуга по хранене в 

детските градини на територията на общината. Определената такса остава 

същата, както е посочена в чл.31а, ал.6 от действащата Наредба. Изменението на 

Наредбата се изразява единствено в промяна на посочените времеви периоди в 

които родителите могат да ползват подпомагане заплащането на такси дължими 

за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование, като 

заплащат таксата във вече определения по-малък размер от 30лв. и подават 

документи за освобождаване по чл.31, ал.3 от действащата Наредба.  

       В действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  

и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, в чл.31а, ал.5 е посочен  срокът в 

който се подават документите по ал.3 за освобождаване от заплащане на такса за храна 

на децата в задължително предучилищно образование. За родителите на деца  в 



задължително предучилищно образование, които вече са представили документи за 

освобождаване заплащане на такси за храна за учебната 2020 – 2021г., съгласно чл.31а, 

ал.5 от  сега действащата Наредба, е необходимо да подадат отново документи чрез 

Директора на детската градина до Директора на Поделение „Образование и култура” 

при ОбА Първомай, за учебната 2021-2022 г. в срок до 10 февруари 2022г.. 

Предвид направения финансов анализ за наличния остатък за 2022г. от 

отпуснатите с РМС средства за 2021г., таксата за родители, които не отговарят на 

критериите за пълно освобождаване, разходите за храна на децата им не се заплащат по 

проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на училищното 

образование”, ще продължат да заплащат вече определената с Решение № 135 по 

Протокол № 16 от 28.01.2021г. на Общински съвет на община Първомай, намалена 

такса в размер на 30 лв., но съгласно посочения нов период в проекта за изменение на 

Наредбата – чл.31а, ал.6, а именно: за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г..  

Разходите в размер на 12 лв., явяващи се разликата между дължимата такса от 42 

лв. посочена в чл.31, ал.2 и вече определената за 2021г. в размер на  30 лв., се запазва и 

ще се прилага и за 2022г., и са за сметка на остатъчните средства отпуснати с  

Решение № 790/30.10.2020г. на Министерски съвет. 

Остатъчните средства по Решение № 790/30.10.2020г. на Министерски съвет, 

техният целеви характер и продължаване прилагане разпоредбите на чл.283, ал.9, ал.10, 

т.1 и ал.11 от Закона за предучилищното и училищното образование. Тези 

обстоятелства налагат изменението на времевите периоди в чл.31а, ал.5 и ал.6 от 

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

предоставяни от Община Първомай. 

За прилагане на измененията и допълненията в Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 

Първомай, са необходими финансови средства. Те са осигурени от отпуснатите от 

държавата за 2021 г. целеви средства с РМС 790/30.10.2020 г., а именно това са 

останалите средства от РМС и същите ще покрият разходи за таксите за храна и 

освобождаването на определен кръг лица  и за календарната  2022г. 

По предварителния анализ на данните за заплащане на дължимите от родителите 

средства за храна на децата от задължителните подготвителни групи, дава основание да 

се счита, че финансови средства от общинския бюджет по прилагане на настоящия 

проект, не се изискват. 

       С изменението на времевия период в чл.31а, ал.6 и ал.5 се дава възможност 

подпомагане за още една година на родителите за заплащане на дължимите от тях такси 

за ползване на детски градини, което е продължаване на стъпките, насочени към 

преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на 

децата в предучилищното образование и рискът от преждевременно отпадане от 

системата на образованието. 

Предлаганото изменение на наредбата е в пълно съответствие и с националното 

законодателство, конкретно – в съответствие със ЗПУО и ЗМДТ. 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) срокът за 

предложения и становища по проектите на нормативните актове 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. В настоящия случай, считам че са налице обстоятелства, които 

обуславят определянето на минималния срок от 14 дни, предвид следните 

обстоятелства: 

В бр. 82 от 2020 г. от 18.09.2020 г. 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. Измененията на ЗПУО са влезли в сила от 

01.01.2021г., но същите са обвързани ежегодно с държавния бюджет и с вземане на 

решения от МС за определяне на  единни разходни стандарти.  



Мотиви по чл.26, ал.4 предл.второ от ЗНА: 

Предвид настоящата политическа обстановка, липсата на подобно Решение на 

МС за 2022г. и наличието на остатъчни целеви средства от отпуснатите за 2021г. 

(съгласно Решение № 790/30.10.2020г. на Министерски съвет), с изменението на 

настоящата Наредба се дава  възможност родителите да продължат да се ползват от 

намалената такса и през 2022г.. Последното води до необходимостта от изменение 

единствено на времевия период в чл.31а, ал.5 и ал.6 от действащата Наредба и е 

обвързано с продължаване на законосъобразното събиране и администриране на 

таксите от ОбА Първомай, считано от 01.01.2022г. 

Във връзка с гореизложеното и предвид, че настоящия проект е изготвен 

декември 2021г. считам, за наложително и целесъобразно срокът за провеждане на 

обществени консултации за приемането на Наредба за изменение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни 

от Община Първомай, да бъде определен на 14 дни. 

  По пълно разяснение на предложените текстове за изменение в Наредбата са 

изложени в Мотивите към Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни 

от община Първомай. 

 

 

 

 

 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник - кмет на Община Първомай 


