
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 и на Портала за обществени консултации 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. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички 
заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения 
проект в 30-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: obshtina@belene.egov.bg  
    С предлагания проект на Наредба се извършва 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: 
 
 В ДВ бр.17 от 2022 г е публикувано изменение на Закона за местните данъци и 
такси, според което от 01.04.2022 г. общините не могат да събират местни такси за 
ползване на детски ясли и детски градини, финансирани от общинския бюджет, както и 
за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование 
извън финансираното от държавата. 
     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, приета с Решение № 7 от 17.03.2003 г. на Общински 
съвет – Белене, предвижда събирането на такива такси.  Последното й изменение е с 
Решение № 104 от 29.12.2021 г. на Общински съвет – Белене. Към настоящия момент са 
настъпили законодателни промени в Закона за изменение на Закона за корпоративното 
подоходно облагане /ЗИЗКПО/, обнародван в ДВ бр. 17 от 01 март 2022 г., в сила от 
01.04.2022 г., с преходните и заключителни разпоредби, на който се изменят Закона за 
местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищното образование, 
Закона за здравето. Необходимо е привеждането на  Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Белене в синхрон със законните изменения.  
С § 5, 6 и 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение на 
Закона за корпоративното подоходно облагане / обнародван ДВ бр.17 от 01 март 2022 
г./ в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, Закона за предучилищното и 
училищното образование /ЗПУО/, Закона за здравето /ЗЗ/ са въведени редица 
изменения, които уреждат нормативно отмяната на таксите за детски ясли и детски 
градини. Измененията влизат в сила от 01.04.2022 г., което налага да бъдат приети 
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предлаганите изменения на Наредбата, тъй като подзаконовият нормативен акт следва 
да бъде приведен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

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: 

     Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Белене цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите 
нормативни актове от по-висока степен, за да се постигне ясна регламентация в 
уредбата на обществените отношения, касаещи предоставянето на административни 
услуги. 
 

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: 

С предлагания  Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Белене да се постигне съответствие между наредбата и действащото законодателство, 
както и пълно освобождаване от тежестта на събираните такси за ползване на детска 
ясла, детска градина и за дейностите по хранене на децата в задължително 
предучилищно образование извън финансираното от държавата. 

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: 

     Предлаганото изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Белене представлява изменение и допълнение на 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. 
       
 
 
 
 
 
 
 
  



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.    В Глава първа, раздел I, чл. 2, т.3 се заличават думите „детски ясли, детски 
градини“. 

/изм. С Решение №……. от ………..г. на ОбС-Белене, в сила от ….04.2022г./ 

§2. В Глава втора в наименованието на Раздел III думите „детски ясли, детски 
градини“ се заличават. 
/изм. с Решение №…. от …….г. на ОбС-Белене, в сила от …04.2022г./ 

§3. Глава втора, Раздел III, чл. 21 се отменя. 

/изм. С Решение №……. от ………..г. на ОбС-Белене, в сила от ….04.2022г./ 

§4. Наредбата влиза в сила в 3-дневен срок от публикуването й на официалната 
интернет-страница на Община Белене. 

 

ВНОСИТЕЛ: (П) 

МИЛЕН ПАВЛОВ ДУЛЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 


