
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаеми граждани и  заинтересовани лица, предоставяме на вашето внимание 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от община 
Първомай и мотиви за приемането ѝ. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 предл. второ от Закона за нормативните актове, в 
законоустановения срок от 14 дни, Община Първомай чрез настоящото 
публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения, възражения и становища по 
Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от община 
Първомай. Предложенията, възраженията и становищата  могат да се депозират в 
Информационния център за обслужване на граждани на адрес гр. Първомай, ул. „Братя 
Миладинови - юг” № 50 или на електронен адрес: obaparv@parvomai.escom.bg

Вносител: Радослава Ставрева - заместник - кмет на община Първомай

МОТИВИ 
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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, изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 
22.06.2016г. по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 
29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай,  изм. и доп. с Решение № 323 на Общински съвет 
град Първомай, прието на 31.05.2018г. по Протокол № 34, изм. и доп. с Решение № 61 на 
Общински съвет Първомай, прието на 30.04.2020г. по Протокол № 7, изм. и доп. с Решение № 
70 на Общински съвет Първомай, прието на 28.05.2020г., изм. и доп. с Решение № 102 на 
Общински съвет Първомай, прието на 30.09.2020г. по Протокол № 12 и последно изм. и доп. с 
Решение № 126 на Общински съвет Първомай, прието на 17.12.2020г. по Протокол № 15)

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от община Първомай. 

   Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от община Първомай, са изменения, произтичащи от промяна на законови 
норми от по-висока степен; 

Предложението от страна на общинска администрация за приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай е продиктувано от 
изменението на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за 
автомобилните превози и актовете по тяхното приложение и са както следва:  

1. Относно Закона за предучилищното и училищното образование  
В бр. 82 от 2020 г. от 18.09.2020г. 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.  

Към посочената норма е създадена нова алинея 9, която регламентира държавната 
политика за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите 
по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, 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, както и че не по-малко от 50 % от сумата следва 
да се използва за пълно подпомагане заплащането на таксата от родителите.  

Съгласно ал. 11 на чл. 283 от ЗПУО, първостепенният разпоредител с бюджет е 



длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите 
за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не 
по-малко от 50 на сто от средствата, които се предоставят. 

Така разписана алинея 11 означава, че 50 % от средствата следва да се отнесат за 
пълно подпомагане на родителите за заплащането на такси, т.е. освобождаване от 
заплащане на храната, а с останалите 50 % - за намаляване размера на таксите на всички 
останали родители на децата от възрастовата група. 

В компетентността на общинските съвети е да определят условията и реда за 
пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такса за дейностите 
по хранене на децата – в наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. На 
практика за изпълнение на това изискване, е необходимо да се определят категории 
родители, които ще се освободят напълно и други, които ще се освободят частично от 
заплащане. 

Решението и подходът при приложението на нововъведените правила предполага 
наличие на финансови разчети и обезпечаването на средствата да бъде съобразено с 
подзаконовата уредба относно размера, с който Държавата ще подпомага заплащането на 
таксите. 

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 именно174 лева за дете за 2021 г.. Към днешна дата тези средства 
се отпускат от държавата за бюджетната 2021г. и ще се предоставят от държавния 
бюджет по бюджета на общината за подпомагане на заплащането на дължими от 
родителите такси. За следващата бюджетна година размерът на средствата може да бъде 
променен или изцяло отказан. 

Направен беше обстоен анализ на средната посещаемост на децата в детските 
градини, броя на децата за които се плащат от 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. Изводът е, че има 
възможност една част от родителите, които отговарят на един или повече от посочените 
критерии в новия чл.31а, ал.1 от Проекта за изменение на Наредбата, да бъдат 
освободени напълно от заплащане на такса, а за всички останали родители да се направи 
намаление на таксата.  

В действащата към момента разпоредба на чл.31. ал.2 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от 
община Първомай, е прието родителите и настойниците на децата в задължителните 
подготвителни групи към детските градини заплащат такса, само за допълнително 
предоставената услуга по хранене в размер на 42 лева на месец. На този етап за част от 
децата разходите за храна се заплащат от проект „Активно приобщаване с системата на 
предучилищното образование“, т.е. вече има родители на деца, които не заплащат 
разходи за храна. 

Предвид направения финансов анализ и отпуснатите от държавата средства за 
2021г., таксата за всички останалите родители, които не отговарят на критериите за 
пълно освобождаване, както и разходите за храна на децата им не се заплащат по 
горепосочения проект, ще заплащат намалена от 42 лв. на 30 лв. такса,  считано от 
началото на 2021г., съгласно посочения период в новата разпоредба на чл.31а, ал.6 от 
проекта за изменение на Наредбата, а именно: за периода от 01.01.2021г. до 31.05.2021г. 
и от 15.09.2021г. до 31.12.2021г.. Таксата ще се заплаща в зависимост от броя 
присъствени дни през месеца. В необхванатия времеви период - от 01 юни до 14 
септември, родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно 
образование към детските градини ще продължат да заплащат таксата определена в чл. 
31, ал.2 от сега действащата наредба, в размер на 42 лв. за месец,  в зависимост от броя 
присъствени дни през съответния месец.  



 Разходите в размер на 12 лв., явяващи се разликата между дължимата такса от 42 
лв. посочена в чл.31, ал.2 и новоопределната за 2021г. в размер на  30 лв., са за сметка на 
предоставяните средства от държавния бюджет съгласно Решение № 790/30.10.2020г. на 
Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2021 г.. 

В действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  
и цени на услуги, предоставяни от община Първомай, критериите за освобождаване от 
заплащане на такса за храна, както и заплащането й в размер на 50 на сто от пълния й 
размер, са общи за двете основни групи деца: 1. деца за ползване на целодневни детски 
градини от деца, които не са в задължителна подготвителна група, както и за ползване на 
детски ясли; 2. деца в задължителна подготвителна група. 

С новият текст на чл.31а се посочват критерии и времевия интервал за пълно 
освобождаване от заплащане на такса за храна на втората група деца - в задължително 
предучилищно образование. В чл.31а, ал.3 са посочени документите, с които се доказват 
обстоятелствата по ал.1.. С текста на новата ал.4 и ал.5 на чл.31а 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 
разпоредбата на сега действащата Наредба е необходимо да подадат отново документи   
чрез Директора на детската градина до Директора на поделение „Образование и култура” 
при ОбА Първомай, в срок до 10 февруари 2021г.. 

Изменението на наредбата се изразява и в промяна на критериите посочени в 
чл.31, ал.4 и ал.5 - за освобождаване от заплащане на такса за храна, както и заплащането 
й в размер на 50 на сто от пълния й размер. Същите ще продължат да се прилагат само и 
единствено за ползване на целодневни детски градини от деца, които не са в 
задължителна подготвителна група, както и за ползване на детски ясли. А новите 
критерии за пълно освобождаване от заплащане на такса за храна на втората група деца -  
в задължително предучилищно образование, са посочени в новият чл.31а, ал.1 от 
представения проект за изменение. 

2. Относно Закона за автомобилните превози
 Законът за автомобилните превози бе изменен и допълнен в ДВ 

бр.60/07.07.2020г., като според новите разпоредби, публичният единен таксиметров 
регистър ще продължава да се води от Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация", но издаването на удостоверенията за регистрация при извършване на 
таксиметров превоз на пътници ще се издават от кметовете на общини или 
оправомощени от тях длъжностни лица. Съгласно текстовете от закона, общинският 
съвет с наредба,следва да определи таксата за издаване на удостоверение за регистрация 
и за вписване на промени при извършване на таксиметров превоз на пътници(ал.2 и ал.14 
на чл.12 от ЗАП).  

Приетите нови промени, влизащи в сила от 01.01.2021г., предвиждат 
регистрацията и заличаването от регистъра на търговци, извършващи таксиметров 
превоз на пътници, както и вписването, отписването и промените в данните на 
издадените удостоверения, да се извършва от кметовете на общини или от 
оправомощени от тях длъжностни лица, т.е. всичко това да става в една институция, а не 
както до сега се е изисквало подаване на документи в Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“ и в общинските администрации.Важен факт е, че с 
приемането на новите промени, ще се намали административната тежест за 
регистрирания търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници, тъй като ще 
отпаднат някои от изискуемите досега документи - в частност копие на удостоверение за 
извършен периодичен преглед на пътно превозно средство, копие на свидетелство за 
регистрация на пътно превозно средство, свидетелство за съдимост за български 
граждани. Кметовете на общини или оправомощените от тях длъжностни лица се 
предвижда да извършват служебна проверка на обстоятелствата, както следва: в 
Министерството на правосъдието - относно свидетелствата за съдимост, когато лицата са 



български граждани, в Министерството на вътрешните работи - относно регистрация на 
превозните средства в регистъра на пътните превозни средства и в Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ - относно валидни удостоверения за техническа 
изправност и знак за техническа изправност в информационната система на агенцията за 
електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни 
средства и други. 

В подкрепа на горното, е и писмо с вх. № 05-00-2/06.01.2021г. от Национално 
сдружение на общините в Република България (НСРОБ), постъпило в Общинска 
администрация – Първомай, в което НСРОБ информира кметовете на общините за 
новите промени в закона и указва начина, по който следва да бъдат издавани тези 
удостоверения. 

Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги, предоставяни от община Първомай,са съобразени с таксите определени в чл. 
100 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва: 
- за таксиметров превоз на пътници - 100 лв. 
- за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 
такса 10 лв. 
- за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация 
за извършване на таксиметров превоз на пътници - такса 100 лв. 
- за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация - такса 10 лв. 

С настоящия проект се актуализират действащите в момента разпоредба на 
наредбата, съобразно измененията на ЗПУО и ЗАвтП. 

Принцип на необходимост – Промени в Закона за предучилищното и училищното 
образование и Закона за автомобилните превози. Тези изменения и допълнения налагат 
изменението на редица подзаконови нормативни актове, един от които е и Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от 
Община Първомай.

Принцип на обоснованост–Привеждане на нормативната база на община 
Първомай в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и 
Законът за автомобилните превози, с цел да се избегне евентуална колизия между 
текстовете на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на 
услуги, предоставяни от Община Първомай и ЗПУО  и ЗАвтП. 
         Осигуряване на законосъобразен административен процес по администрирането и 
събирането на таксата от задължените лица в община Първомай. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 
предварителните оценки на въздействието на проекта на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени 
на услуги, предоставяни от Община Първомай са публикувани на интернет страницата 
на община Първомай за навременно информиране и предоставяне на становища и 
предложения от заинтересованите групи.

Принцип на съгласуваност – проектът на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от Община Първомай с мотивите, чрез интернет страницата на община 
Първомай, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети 
предвид направените в хода на обсъждането становища и предложения.  

Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност -
предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и 
специалистите на общинска администрация, при спазване на изискванията на наредбата.  

I. Цел на Наредбата 

Целта на приемането на настоящите промени е необходимостта от привеждане на 



Наредбата в съответствие с нормативен акт от по-висока степен. Ще се постигне, 
съответствие на текстовете от наредба с нормите на Закона за предучилищното и 
училищното образование (ЗПУО) и Законът за автомобилните превози (ЗАвтП), след 
изпълнение на задължителната процедура по провеждане на обществено обсъждане и 
осигуряването на възможност заинтересованите страни да изразят становища и да 
направят предложения. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански 
контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и 
начина на събиране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Първомай. 

Целите са:   
-подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на всички 

деца в детските заведения на територията на община Първомай от най-ранна възраст; 
осигуряване пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, 
спрямо финансовите възможности на родителите и настойниците, облекчаване 
финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и възпитанието на техните 
деца. 

- въвеждането на нови цени на услугите в съответствие с Тарифа № 5 за таксите, 
които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията.  

II. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

За прилагане на измененията и допълненията в Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 
Първомай, засягащи измененията по ЗАвтП не е необходимо разходването на бюджетни 
средства. 

Относно измененията по ЗПУО, заплащането на таксите за храна и 
освобождаването на определен кръг лица, отговарящи на посочените критерии, за 
приложението на настоящият поднормативен акт са необходими допълнителни 
финансови средства, които за 2021 г. ще бъдат осигурени от държавния бюджет, 
съгласно РМС 790/30.10.2020 г..  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. 

III. Очаквани резултати 

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в 
Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите - 
прецизиране на нормативната уредба с местно значение, разширяване на 
съществуващите и създаване на нови услуги.

1. Относно ЗПУО – създава се възможност за възстановяване на дължими от 
родителите такси за посещение на детска градина за сметка на средства от държавния 
бюджет. Подпомагането на родителите, които са в неблагоприятно социално положение 
за заплащане на дължимите от тях такси за ползване на детски градини е стъпка, 
насочена към преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху 
включването на децата в предучилищното образование. 

2. Относно ЗАвтП - предложените промени в наредбата следват измененията на 
ЗАвтП и ще доведат до положителен ефект и благоприятни последствия за задължените 
лица, като ще бъде намалена административната тежест на таксиметровите превозвачи. 
Същите ще получават част от административните услуги посочени в проекта на 
Наредбата от Общинска администрация, а не както до сега от Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“. 

С приемането на Наредбата, ще се регламентират условията и реда за определяне, 
установяване, обезпечаване и събиране на местните такси и цени на услуги, съобразно 



изискванията на актовете от по-висока степен  и недопускане на противоречия и 
различия със законовата и подзаконова нормативна уредба. 

IV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни от Община 
Първомай се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на 
ЗПУО,  ЗАвтП и други приложими законови разпоредби, поради което съответствието на 
Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на 
цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми 
са транспонирани и въведени в националното законодателство на РБ. 

Настоящата Наредба е в съответствие с Европейската Харта за местното 
самоуправление, Европейската Харта за регионално развитие, както и с директиви на 
Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на проекта с 
основния нормативен акт (Закона за местните данъци и такси) и други закони 
предвиждащи изисквания и правомощия за събиране на такси и цени на услуги и права, 
предоставяни от Община Първомай, както и тяхното образуване. 

Предлаганата наредба е в пълно съответствие и с националното законодателство, 
конкретно – в съответствие със ЗПУО, ЗАвтП, ЗМДТ и ТАРИФА № 5 за таксите, които 
се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията. 

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА) са 
извършени предварителни частични оценки на въздействието на проекта на 
подзаконовия нормативен акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт - Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, 
предоставяни от Община Първомай е публикуван на официалната страница на община 
Първомай на 12.01.2021г. 

С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи 
обществената консултация. 

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.“.  

В бр. 82 от 2020 г. от 18.09.2020г. 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 влизат в сила от 01.01.2021г. 

В бр. 60 от 2020 г. от 07.07.2020г. на Държавен вестник е публикуван и Закон за 
изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, които изменения също  
влизат в сила от 01.01.2021г.. 

 Горното следва да се приеме като изключителен случай в настоящия момент, 
съгласно разпоредбата на чл. 26, ал.4 от ЗНА. Считам, за наложително и 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, предоставяни от Община Първомай 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, предоставяни от Община Първомай, като същите ще бъдат публикувани на 
интернет страницата на община Първомай в предвидения от закона срок. Публикуваната 
справка ще отразява постъпилите предложения заедно с обосновка на неприетите 



предложения, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта 
на Общински съвет – Първомай.  

Правни основания: чл. 21, ал. 1,  т.7 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. „г” и „к”, 
чл.8, ал.6 и чл.9 и чл.9в  от ЗМДТ, чл. 8, чл.11, ал.3, чл. 14, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 
19, чл. 20, чл.26 и чл.28 от ЗНА, чл. 75, чл. 76, ал. 3, чл. 77и чл. 79 АПК във връзка с 
чл.283, ал.9, ал.10, т.1 и ал.11 от ЗПУО, чл.12, ал.2 и 14 от Закона за автомобилните 
превози, чл.100 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Фактически основания:привеждане на нормативната база на община Първомай в 
съответствие със ЗПУО,  ЗАвтП, Тарифа №5 и  Закона за местните данъци и такси, с цел 
да се избегне евентуална колизия между текстовете между посочените закони и  Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги, предоставяни 
от Община Първомай. Осигуряването на законосъобразен административен процес по 
администрирането и събирането на таксата от задължените лица в Община Първомай. 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение 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, изм. и доп. с  Решение № 86 на Общински съвет град Първомай, прието на 
22.06.2016г. по Протокол № 11; изм. и доп. с  Решение № 245, взето с Протокол № 26 от 
29.09.2017 г. на Общински съвет гр.Първомай,  изм. и доп. с Решение № 323 на Общински съвет 
град Първомай, прието на 31.05.2018г. по Протокол № 34, изм. и доп. с Решение № 61 на 
Общински съвет Първомай, прието на 30.04.2020г. по Протокол № 7, изм. и доп. с Решение № 
70 на Общински съвет Първомай, прието на 28.05.2020г., изм. и доп. с Решение № 102 на 
Общински съвет Първомай, прието на 30.09.2020г. по Протокол № 12 и последно изм. и доп. с 
Решение № 126 на Общински съвет Първомай, прието на 17.12.2020г. по Протокол № 15) 

§1. В Чл.31. се правят следните изменения: 

1.В Алинея 2 изразът „на децата в задължителните подготвителни групи” се заменя с

„на децата в задължително предучилищно образование ”; 

2.В Алинея 4 в края на изречението „Не се заплаща такса” се добавят думите „по 

ал.1”, с което то добива следния вид: 

„Чл.31. (4) Не се заплаща такса по ал.1:”  

3. В Алинея 5 в изречението „Таксата се заплаща в размер на 50 на сто от пълния 

размер за” се допълват думите „по ал. 1”, с което то добива следния вид: 

„Чл.31. (5) Таксата по ал.1 се заплаща в размер на 50 на сто от пълния размер за:”

§2. В Глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ III “Такси на детски ясли, детски 

градини, детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински 

социални услуги” се създава нов член 31а, със следния текст: 

„Чл.31 а. (1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в 

задължително предучилищно образование, осъществявано от общински детски 

градини за: 

1.Деца, на които поне един от родителите е със загубена или намалена 

работоспособност от 71%  до 100%, с решение на ТЕЛК /НЕЛК; 

2.Деца на загинали родител/и при производствени аварии и природни бедствия, 

деца на загинали в изпълнение на служебен дълг; 

3.Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК /НЕЛК; 



4.Третото или следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от 

децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие 

(чл.2 от Закона за лицата и семейството), лицето продължава своето средно образование, 

поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за 

„дете” по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги, предоставяни от община Първомай; 

5.Деца – сираци или деца с един родител; 

6.Деца близнаци или две лица от едно семейство в подготвителни групи; 

7.Деца на които един от родителите е студент – редовно обучение; 

        8.Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от 

семейството за предходните 6 /шест/ календарни месеца равен или по-нисък от линията 

на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет за съответната година;  

9.Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете , настанено 

за отглеждане в приемно семейство, съгласно Закона за закрила на детето;  

(2) Критериите по ал.1 не се прилагат за деца в задължително предучилищно 

образование, които са освободени от заплащане на такси за дейностите по хранене, 

финансирани и отговарящи на критериите 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” или друг аналогичен проект. 

(3) Необходими документи за освобождаване от такса: 

1.копие на документ от ТЕЛК / НЕЛК- за случаите по чл.31а, ал.1, т.1; 

2.копие от акт за смърт – за случаите по чл.31а, ал.1, т.2; 

3.копие от експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК- за случаите по чл.31а, ал.1, т.3; 

4.копия от актове за раждане на всички деца - за случаите по чл.31а, ал.1, т.4; 

5.копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - за случаите по 

чл.31а, ал.1, т.5 и т.6; 

6.служебна бележка от ВУЗ - за случаите по чл.31а, ал.1, т.7; 

7.удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните 

шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация – за 

случаите по чл.31а, ал.1, т.8. 

8.копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” и копие от 

договора, сключен с приемното семейство – за случаите по чл.31а, ал.1, т.9. 

(4) За всяка една учебна година, документите по ал.3 се подават чрез Директора 

на детската градина до Директора на поделение „Образование и култура” при ОбА 

Първомай , в срок до 30 август. 

(5) За текущата учебна година 2020-2021г., документите по ал.3 се подават чрез 

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

при ОбА Първомай, в срок до 10 февруари 2021г..

(6) Родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно 
образование към детските градини за периода от 01.01.2021г. до 31.05.2021г. и от 
15.09.2021г. до 31.12.2021г., заплащат такса в размер на 30 лв. Таксата се заплаща в 
зависимост от броя присъствени дни през месеца.  

(7) В необхванатия времеви период определен в ал.6, а именно от 01 юни до 14 
септември, родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно 
образование към детските градини заплащат таксата определена в чл. 31, ал.2,  в 
зависимост от броя присъствени дни през съответния месец.  



§3. В Глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ VIII “Други местни такси, определени 

със закон” в чл.48, ал.1 се създава нова точка 13а, със следния текст: 

 „13а. Такси за издаване на удостоверенията за регистрация на 

търговец,извършващ на таксиметровпревоз на пътници  и за вписване на промени в 

издаденото удостоверение, а именно: 

а. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници - такса 100 лв.; 

б. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметровпревоз на пътници - такса 100 лв. 

в. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за 
регистрация на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 
такса 10 лв.; 

г. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация - такса  10 лв. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§4.  По смисъла на чл.31а, ал.6, разходите в размер на 12 лв., явяващи се разликата 
между дължимата такса посочена в чл.31, ал.2 и таксата посочена в чл.31а, ал.6, са за 
сметка на предоставяните средства от държавния бюджет съгласно Решение № 
790/30.10.2020г. на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г.. 

§5. Редът, начинът и изискванията, на които следва да отговарят таксиметровите 
превозвачи, както и издаването на удостоверенията от кметовете на общини или от техни 
оправомощени лица са подробно описани и заложени в Закона за автомобилните превози 
– чл. 12, ал.2, ал.4 до ал.13. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§6.Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Първомай приета с Рeшение № _____ по Протокол № ______ от _______2021г. на 

Общински съвет – Първомай влиза в сила от датата на  нейното разгласяване, чрез 

публикуване на официалния сайт на Община Първомай, а именно - _______2021г. 

§7. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Първомай.  

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
Заместник - кмет на Община Първомай 


