
М О Т И В И 
(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове) 

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община - Ветово 

 
1. Причини за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Ветово: 

С Решение № 13 от 08.08.2017 г.  Административен съд – Русе отмени 
разпоредбата на чл.36, ал.2 от Наредба №8 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община – Ветово. Това налага 
прецизиране на текстовете на целия чл.36, с оглед осигуряване на по – голяма яснота 
при тълкуването им. 

Много социално слаби семейства на територията на Община Ветово нямат 
възможност да пускат децата си на детска градина. Това води до липсата на мотивация 
и ранно отпадане на децата от образователната система в страната. С отпадането на 
таксата за ползване на детски ясли и детски градини ще бъдат премахнати финансовите 
бариери при записването на децата в градини и яслена група. С такава крачка пряко ще 
се повлияе на проблемите от демографската криза и ще се окаже помощ на младите 
семейства. Ще се насърчи раждаемостта, ще се стимулират младите хора да останат да 
живеят и работят в Община Ветово. Това ще помогне и на работещите родители, и на 
родителите с ниски възможности. 

Съгласно Решение на Министерски съвет № 373 от 5 юли 2017 г. се създава 
Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст. Целта е пълен обхват и задържане в детските градини и училищата на децата и 
учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, преодоляване на 
проблема с обхващането и преждевременното напускане на образователната система. 
Ранното включване в предучилищно образование и възпитание, допринася за по-
доброто интегриране в училище и предотвратява отпадането на ученици от 
образователната система.  

С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини, ще се 
увеличат обхватът и средната месечна посещаемост на децата в детските заведения. Ще 
се гарантира по-добрата финансова осигуреност на институциите в предучилищното 
образование – ще се увеличат делегираните от държавата средства, получени по единни 
разходни стандарти, определени с акт на Министерския съвет, заради по-големия брой 
деца, посещаващи детските заведения. Този факт ще подобри условията за игра, 
обучение и възпитание на децата в детските градини,  което ще доведе до по-добро 
усвояване на българския език, социализация на децата в ранна детска възраст и по-
добра подготовка  за училище. 

По този начин Община Ветово ще се превърне в социална община, която  
стимулира младите хора да останат и се развиват тук на територията на общината, а не 
да се ориентират към големите градове.  

 
Необходимо е създаване на подробно разписан и регламентиран административен 

ред по отношение изпълнението на чл. 68, ал. 1 от ЗПУО, Наредба № 5/03.06.2016 г. за 
предучилищното образование. Това поражда необходимостта да бъдат определени 



такси за предоставяните допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските 
градини. Предстои и приемане на Наредба за условията и реда за организиране на 
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по 
отглеждане на децата в общинските детски градини на  територията на Община Ветово. 

 
2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Ветово: 
 

С отпадането на таксата за ползване на детски ясли и детски градини ще се 
гарантира безплатен достъп до предучилищното образование за всички деца, на които 
поне единият от родителите е с постоянен и настоящ адрес на територията на Община 
Ветово. Ще бъдат премахнати финансовите бариери при записването на децата в 
градини и яслена група. Това ще мотивира родителите децата им да посещават редовно 
детските заведения, което ще доведе до подобряване на нивото на образователната 
подготовката на децата при постъпването в училище. С въвеждането на безплатна 
детска грижа, ще се повишат шансовете на всички деца, осигурявайки им равен достъп 
и старт да участват активно в социалния и обществения живот на България. 
Премахването на таксите би облекчило семейния бюджет. С приемане на предложеното 
изменение и допълнение на Наредбата ще се постигне прозрачност на управлението и 
предвидимост на развитието на предучилищното образование на територията на 
община Ветово. 

С допълване на наредбата ще се създадат условия за осъществяване на 
възможността за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като 
допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на 
територията на община Ветово, чрез определяне на ясни финансови правила 

 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово: 

            Финансови средства за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на 
Наредбата не са необходими, с изключение на изменението, касаещо освобождаването 
от заплащане на такса за детска ясла и детска градина за всички деца, на които поне 
единият от родителите е с постоянен адрес и настоящ адрес на територията на Община 
Ветово. Във връзка с освобождаването от заплащане на такса за детска ясла и детска 
градина всички разходи, включени в определената такса, за децата, отговарящи на тези 
критерии, ще са за сметка на общинския бюджет. 

4. Очаквани резултати: 

Приемането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата ще доведе 
до осигуряване на  възможност повече деца да могат да посещават детските заведения 
на  територията на Община Ветово; ще се подпомогне обхващането и задържането на 
децата в детските градини; ще се гарантира по-добрата финансова осигуреност на 
институциите в предучилищното образование; ще доведе до удовлетвореност на 
родителите на децата от Община Ветово от възможността за ползване на безплатна 
детска градина; ще се стимулират младите хора да останат да живеят и работят в 
Община Ветово. 

Приемането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата ще доведе 
до създаване на възможности за осъществяване на добра практика при организиране на 
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по 



отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово, 
съобразно действащото законодателство, както и удовлетвореност на родителите на 
децата от Община Ветово от възможността за ползване на почасови, съботно-неделни и 
сезонни дейности. 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 
на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 

Икономическа обосновка на предлаганата такса: 

За да гарантира здравословното и балансирано хранене на децата, в съответствие 
с Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на Министерството на здравеопазването  за 
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и 
Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба 
№ 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия 
на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, 
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 
2012 г., изм., бр. 85 от 2015 г., в сила от 3.11.2015 г.) Издадена от министъра на 
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., в сила от 20.09.2011 г., изм. и 
доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., бр. 85 от 3.11.2015 г., в сила от 3.11.2015 г. в Община Ветово 
са осигурени средства за хранене на децата в размер на 120 000 лв. годишно ( съгласно 
отчета на общината за 2016 г. и заложеното в бюджет 2017 г.). Механизмът за 
изчисляване размера на таксата за ползване на детски градини и ясли  е обвързан с 
минималния размер на разхода за храна за един ден, който е един лев и 75 ст., съгласно 
примерните менюта на детските градини и съответната калкулация, предоставена от 
директорите. Таксата в размер на 35 лв. се формира, като се умножи сумата за храноден 
от 1,75 лв. по броя работни дни в месеца -  средно 20. Такава беше и максималната 
такса, която се заплащаше от родителите на децата за ползване на детски градини и 
ясли съгласно разпоредбата на чл.36, ал.2, т. 3 от Наредба №8 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община – 
Ветово, преди тя да бъде отменена с Решение № 13 от 08.08.2017 г. на 
Административен съд – Русе. Приходите от събрани такси детски градини и ясли са в 
размер на 70 000 лв. годишно. Разликата от 50 000 лв. са за сметка на собствените 
приходи. С предлаганата промяна за отпадане на таксата за ползване на детски градини 
и ясли на територията на Община Ветово цялата сума от 120 000 лв. за храна ще бъде за 
сметка на собствените приходи. Чл. 8.  (1) от ЗМДТ гласи, че Общинският съвет 
определя размера на таксите при спазване на следните принципи: 2. създаване на 
условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. 
постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.  

(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на 
разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на 
таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по 
решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на 
общинските приходи. 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на 
интернет страницата на Общински съвет - Ветово на адрес www.obs-vetovo.eu на 
05.12.2017 г. 

http://www.obs-vetovo.eu/

