
ОБЯВЛЕНИЕ  

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 
АКТОВЕ 

 

    Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на 
Интернет страницата на Общината е публикуван проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене, 
приета с Решение № 7 от 17.03.2003 г. на Общински съвет – Белене. 
    На основание чл. 26 ал. 4 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК 
всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища 
по предложения проект в 14-дневен срок от публикуването на настоящото 
съобщение и проекта на Наредбата.  Предложенията и становищата могат 
да бъдат депозирани в сградата на Община Белене - Деловодство, на адрес 
– гр. Белене, ул. „България” № 35, тел. 0658/31061  или на следния 
електронен адрес: obshtinabl@gmail.com 
    С предлагания проект на Наредба се извършва изменение и 
допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Белене, приета с Решение № 7 от 17.03.2003 г. на 
Общински съвет – Белене. 

  
   1. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Белене: 
 
     Действащата към настоящия момент Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене е приета с 
Решение № 7 от 17.03.2003 г. на Общински съвет – Белене. Последното й 
изменение е с Решение № 80 от 04.08.2020 г. на Общински съвет – Белене. 
Правното основание за приемането й е чл. 9 от Закона за местните данъци 
и такси. Към настоящия момент са настъпили законодателни промени в 
Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/,  които 
задължително следва да намерят отражение в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Белене. В резултат на прилагането на предлаганото изменение се 
очаква намаление на бюджетните приходи в частта за местни дейности в  
размер на около 20 000 лв. Същите ще бъдат компенсирани с въведения 
нов норматив във функция „Образование“ от натуралните и стойностни 
показатели за прилагането на стандартите в делегираните от държавата 
дейности. 
 С предложените изменения ще бъдат облекчени финансово 
гражданите, които заплащат месечна такса за ползване на детски ясли и 



детски градини, и родителите на 4, 5 и 6 годишните деца, подлежащи на 
задължително предучилищно образование. За децата в подготвителните 
групи при този вариант таксата поевтинява с около 22 %, а за останалите в 
яслена и първа група с около 15 %. 

Съкратения срок за публикуване на сайта на Община Белене се 
налага поради факта, че предложените в проекта за изменение на Наредба 
8 на Община Белене промени са свързани с приемането на бюджета на 
община Белене за 2021 г. и следва да бъдат разгледани и приети преди 
неговото внасяне за обсъждане. Нормативът за подпомагане заплащането 
на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО е заложен в Закона за държавния 
бюджет на РБ за 2021 г. и влиза в сила от 01.01.2021 г., следователно и 
Наредба № 8, с наложените промени, следва да бъде променена и да влезе 
в сила от същата дата. 
  
    Предлаганите изменения и допълнения касаят текстовете на чл. 21, 
ал.1 от действащата Наредба. След измененията на  ЗПУО такса „детска 
градина“, която се събира в системата на предучилищното образование 
следва да се коригира, тъй като с промяната в закона няма да е  актуална.  

Очакваният резултат от приемането на предлаганото изменение и 
допълнение на Наредбата е да се синхронизират в пълна степен текстовете 
й с измененията в ЗПУО и да се облекчат финансово гражданите, които 
ползват услугата и заплащат таксата. 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене: 

     Целта на Наредбата е да се регламентират в съответствие със ЗПУО 
правилата, по които Община Белене ще определя, администрира и събира 
такса „детска градина“.  

3. Очаквани резултати от приемането на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене: 

      Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата, се свеждат, 
както до постигане на целите, наложили приемането на същата, така и до 
финансово облекчаване гражданите, които ползват услугата и заплащат 
таксата. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене: 

    За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни 
финансови средства. 



5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото 
на Република България: 

     Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Белене представлява подзаконов нормативен акт, 
издаден въз основа на чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, поради 
което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено 
от съответствието на цитирания Закон с него. 
       Предвид изложеното, предложението за Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Белене, е  както следва: 
 

проект 

Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги  на  

територията  на  община Белене 

 

§1.    Глава Втора, Раздел III, чл. 21 ал.1 се изменя и допълва така: 
/изм. с Решение №…. от …….г. на ОбС-Белене, в сила от 01 януари 2021 г./  

"За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или 
семействата на роднини, близки или приемните семейства на децата, настанени по 
чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат месечна такса за ползване на 
материалната база и предоставяне на услуги извън държавните образователни 
изисквания, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на 
делегираните от държавата дейности по образование, в размер на 48,00 лв. 
Задължените лица заплащат таксата с намаление, за формирането на което се 
използва 50 % от норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 
от ЗПУО за съответната година. Таксата за подлежащите на задължителна 
предучилищна подготовка 4, 5 и 6 годишни деца, се заплаща за периода от 15 
септември до 31 май и е в размер на 45,00 лв., Задължените лица заплащат таксата 
с намаление, за формирането на което се използва 50 % от норматива за 
подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО за съответната 
година.“  
§2. Наредбата влиза в сила от 01 януари 2021 г. 
 

ВНОСИТЕЛ: (П) 

Д-р БИСТРА ПАВЛОВСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ 


