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ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услугите на територията на Община Рила.  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Рила е приета с Решение № 283 от 07.02.2013 г. на Общински съвет на Община Рила. С нея се 

уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на 

предоставяните на физически и юридически лица услуги, размера, както реда и срока на тяхното събиране на 

територията на Община Рила. С настоящото предложение предлагаме на Общински съвет да приеме Наредба 

за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Рила, в тези нейни части, касаещи таксите и цените на услуги за ползване на детски ясли и детски 

градини. 

МОТИВИ за приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила – съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 

от Закона за нормативните актове.  

I. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:  

В Държавен вестник бр. 17 от 01 март 2022 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ЗИЗКПО) с Преходните и Заключителни разпоредби, на който са 

направени изменения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), кореспондиращи с промени и в Закона за 

предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и в Закона за здравето. Промените уреждат нормативното 

отпадане на двете такси, събирани от общините за деца ползващи услугите на детските заведения: 

- таксите за ползване на детски ясли и детски градини, и 

- таксите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън 

финансираното от държавата (чл. 6, ал. 1, буква „в“ и „г“ от ЗМДТ). 

Според приетите изменения на ЗМДТ, заплащането на такса за ползване на детски ясли и градини от 

страна на родителите отпада, което обстоятелство съгласно § 9 от ПЗР на ЗИЗКПО влиза в сила от 01.04.2022 

година. Тази дейност вече ще е делегирана от държавата дейност, финансирана със средства от държавния 

бюджет. В Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет през 2022 г., при организирането и 

предоставянето на публични услуги за функция „Образование“ и функция „Здравеопазване“ са предвидени 



средства на дете за бюджетна година, съгласно норматив за издръжка на дете в детска ясла, на дете в 

общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните 

такси детска ясла и детска градина по ЗМДТ. 

Всичко това налага да бъдат приети от страна на Общински съвет на Община Рила на предлаганите 

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

територията на Община Рила, тъй като тя, бидейки подзаконов нормативен акт, следва да бъде приведена в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен.  

Краткият срок и посочената необходимост от привеждането на местната правна уредба в съответствие 

с националното законодателство представляват изключителен случай и мотивират прилагането на чл. 26, ал. 

4, изр. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени 

консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт на интернет страницата на 

общината, в срок не по-кратък от 14 дни, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на 

институциите.  

II. Цели, които се поставят: 

 Целите на този проект са: 

- синхронизиране на Наредбата с нормативните актове от по-висока степен, регламентиращи обществени 

отношения с местното значение, 

- съответствие на Наредбата с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и целенасочена подкрепа 

на децата и семействата.   

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба: 

Проектът за изменение на Наредбата не изисква общински финансови или други средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагането: 

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата за изменение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила са: 

- съответствие на наредбата с номативни актове от по-висока степен,  

- целенасочена подкрепа на децата и семействата, чрез която ще се засили преодоляването на пречките, които 

оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование.  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила е подзаконов нормативен акт за прилагане 

на отделни разпоредби от по-висока степен, като Закона за местните данъци и такси, Закона за 

предучилищното и училищно образование, Закона за здравето, поради което, съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните Закони с правото на Европейския съюз.  

Доколкото настоящия проект има за предмет подзаконов нормативен акт, който подлежи на приемане 

от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската 

харта за местното самоуправление”. В тази връзка Проектът е съобразен с чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от 

Европейската харта за местното самоуправление. 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община Рила 

предостави възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като 

определи срок за предложения и становища по проекта на изменението на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Рила, до 16.05.2022 г., 

определен съобразно законоустановената норма - по аргумент на чл.26, ал.4, а именно: не по-кратък от 30 дни, 



чрез публикуването на същия проект за изменението на официалната интернет страница на Община Рила: 

www.grad-rila.bg, на 15.04.2022 година. 

Във връзка с изложените обстоятелства, предлагам Общински съвет на Община Рила да постанови 

решение, с което да приеме Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Рила, предвид което, предлагам на вниманието Ви 

следното 

 

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.79 от Административно – процесуалния кодекс и чл.21, ал.2, предл.2, във връзка с 

чл.211, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните 

данъци и такси , в предвид нормите на §5, §6, §7 и §9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение на Закона за коорпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ бр.17 от 01 март 2022г, 

Общински съвет, Община Рила 

РЕШИ 

Изменя Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Рила, приета с Решение №286 от 07.02.2013г. на Общински съвет на Община Рила 

, както следва: 

§1. В чл.2, ал.1, т.3 думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават; 

§2. В Глава втора „Местни такси“ в наименованието на Раздел III думите „детски ясли“ и 

„детски градини“ се заличават; 

§3.Чл.28 се отменя. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§4. В Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинска детска 

градина на територията на Община Рила, приета с Решение №202 от 31.08.2016г., изм. с Решение №239 от 27.-

04.2017г. на Общински съвет на Община Рила се правят следните изменения: 

1. В чл. 6, ал. 2, ал.3 и ал.4 се отменят. 

2. В чл.8 , ал. 3 се отменя. 

3. Чл.18 се отменя. 

4. Чл.19 се отменя. 

5. Приложение №1 към чл.8, ал.1 се отменя. 

6. Създава се ново Приложение №1 към чл.8, ал.1. 

 

Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги 

на територията на Община Рила влиза в сила от 01 април 2022г. 

 

Внася, 

 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила 

http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/
http://www.grad-rila.bg/

