
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ 
 

на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Маджарово  
 

Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, 

цени на услуги на територията на община Маджарово. 
       

         Промяна в Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услуги на територията на община Маджарово се налага от необходимостта 
да се намери по-справедливо формиране стойността на таксите, които общината 
събира за извършените услуги. Голяма част от определените такси в наредбата не 
включват реално направените разходи на общината, а някои услуги не са намерили 
място в досегашната наредба. 

           В бр. 82 от 2020 г. от 18.09.2020 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. В същия е предвидено, че Държавата 
подпомага заплащането на такси, дължими от родителите, за дейностите по хранене на 
децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и 
общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. С РМС № 
790 от 30.10.2020 г. е определен норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 
283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лева за дете за 2021 г. Подпомагането е за  деца, 
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – 5 и 6 годишни, за периода от 
15 септември до 31 май в размер на 60% от таксата за храна; 

 
 
   Цели, които се поставят: 
     
Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Маджарово цели съдържанието на същата да бъде в съответствие с действащите 
нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата 
на обществените отношения и привеждане на Наредбата на Община Маджарово в 
съответствие с изисквания на Закона за предучилищното и училищното образование. 
Предоставяне на равен достъп на всички деца до задължителното предучилищно 
образование, чрез подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси, 
подобряване на достъпа до предучилищното образование и пълен обхват на децата в 
предучилищната възраст в образователната система, с оглед развитие и подкрепа на 
всяко дете. 

 
 

            Финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на 
новата уредба 

       С прилагане на новата уредба не се очакват влияние върху финансовите разходи на 
община Маджарово. 



            Очаквани резултати от прилагането 

         С промяната на наредбата се очаква подобряване качеството на обслужване на 
гражданите на територията на община Маджарово,  регулиране на правилното 
прилагане на нормативни актове от по-висока степен; осъществяване на по-добри 
резултати и по-ефективен контрол върху определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите на територията на общината, постигане на по-
висок ръст на приходите и разширяване обхвата на услугите, които Община 
Маджарово предоставя на граждани и представители на стопанските организации. 
Равен достъп на всички деца до задължително предучилищно образование. 

          Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

        Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Маджарово е с правно основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните 
данъци и такси. 

        

 

 

 


