
На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за 

нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез публикуване на 

настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, 

на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от деня, следващ датата 

на публикуване за предложения и становища по предложения проект. 

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА 

по следните причини: Средствата по Решение № 790 от 30.10.2020 г. на 

Министерски съвет се предоставят на общините от 01.01.2021 г., което налага 

регулирането на тяхното използване да е в сила към началото на 2021 г. Въведените 

промени по отношение на таксиметровия превоз на пътници със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози също са в сила от 

01.01.2021 г., въпреки забавянето на Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, публикувана в ДВ, бр. 9 

от 02.02.2021 г. Това определя необходимостта от съкращаване на срока за 

предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги в община Девин на 14 дни. 

Поради необходимостта от подпомагане на родителите на деца в 

предучилищна възраст при заплащане на дължимата такса за хранене в детска 

градина на територията на община Девин, е необходимо вземането на неотложно 

решение за изменение и допълнение на Наредбата. Предложените изменения са 

възможни към момента във връзка с чл. 283, ал. 9, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Решение № 790/30.10.2020 г. 

на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, 

както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg 

МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин 

1.1. Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 9, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавата подпомага 

заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в 
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задължителното предучилищно образование в общинските детски градини и 

училища. 

Предоставените на общините за тази цел средства се разходват, както следва: 

не по-малко от 50% от тях - за пълно подпомагане на заплащането на такси, а 

останалата част – за намаляване размера на таксите на всички останали родители на 

децата от възрастовата група. 

В компетентността на общинските съвети е да определят условията и реда за 

пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такса за 

дейностите по хранене на децата – в наредбата по чл. 9 от Закона за местните 

данъци и такси. 

С Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на 

стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2021 г. на общините се предоставят по 174 лв./годишно на дете за 

подпомагане заплащането на горепосочените такси за дейности по хранене за деца в 

задължително предучилищно образование. 

Със свое Решение № 150 от 29.10.2020 г. Общински съвет – Девин даде 

съгласие за прилагането на задължително предучилищно образование на 4-

годишните деца, считано от датата на влизане в сила на решението. Така децата, 

подлежащи на задължително предучилищно образование в общината са на възраст 

4, 5 и 6 години. Въведените законодателни промени налагат да се внесат 

допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в община Девин. Проектът за изменение и допълнение на наредбата 

предвижда пълно подпомагане заплащането на такси от родителите на 6-годишните 

деца и частично подпомагане на родителите на всички деца в задължителна 

предучилищна възраст, като същите да заплащат една втора от размера на 

дължимата такса за хранене за периода на учебното време от учебната година, 

считано от началото на 2021 г. 

1.2. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните 

превози (ЗАП) (обн., ДВ, бр. 60 от 7.07.2020 г.) са въведени промени по отношение 

на таксиметровия превоз на пътници, които влизат в сила от 1.01.2021 г.  

Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗАП, таксиметров превоз на пътници може да 

се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация и от водач от 

името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. 

Удостоверенията за регистрация се издават от кметовете на общините или от 

оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца. 

Регистрацията и заличаването от регистъра на търговци, извършващи таксиметров 

превоз на пътници, както и вписването, отписването и промените в данните на 

издадените удостоверения, се извършва от кметовете на общини или от 

оправомощени от тях длъжностни лица в една институция – общинската 

администрация, а не и в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. 
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Лицата които извършват таксиметрови превози, както и превозните средства, с 

които ще се извършва дейността, се вписват в публичен единен таксиметров 

регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до 

регистъра на кметовете на общини и оправомощени от тях длъжностни лица за 

вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения.  

Редът за предоставяне на достъп и вписване на данните в регистъра се 

определя с Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници. Последната е 

приведена в съответствие със закона, считано от 02.02.2021 г., с Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на 

пътници, публикувана в ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г. С нея се изменят и допълват 

образците на заявленията и документите, подавани от търговците до кмета на 

общината – образеца на заявление за извършване на регистрация и издаване на 

удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 

образеца на списък на превозните средства към удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници; образеца на списък с данни на 

водачите към удостоверението за регистрация и др. Утвърдени са и нови образци на 

заявления за улеснение на регистрираните търговци. С новата нормативна уредба се 

регламентира към заявленията да се прилагат по-малък брой документи, като в 

резултат на това ще се извършват повече служебни справки от органа, пред който се 

подава заявлението – кмета на общината или оправомощеното от него длъжностно 

лице. В образците е предвидено заявителят да избира как да получава акта, издаден 

в резултат от административната услуга. 

Издаването на удостоверенията за регистрация и административната дейност 

във връзка с извършването на възложените вписвания в единния таксиметров 

регистър изисква финансов и човешки ресурс, което обуславя определянето на 

адекватна такса. Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗАП, с наредба на общинския съвет се 

определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по ал. 1 на чл. 12 

и за вписване на промени. 

Във връзка с горе изложеното и съгласно промените в нормативната уредба се 

налага Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в община Девин да бъде допълнена и приведена в съответствие с актовете от 

по-висока степен.  

2. Цели, които се поставят 

Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на услугите.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин цели да бъде 

приведена действащата Наредба в съответствие със Закона за автомобилните 

превози и да се осигури спазване на принципите за възстановяване на разходите на 
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общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма 

справедливост при определяне и заплащане на местните такси.  

С предложеният проект се цели и синхронизиране на Наредбата за местните 

такси и цени на услуги в община Девин с разпоредбите на Закона за предучилищно 

и училищно образование. С Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за 

приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2021 г. е предвидено предоставените средства за 

подпомагане заплащането на такса за дейности по хранене за деца в задължително 

предучилищно образование за 2021 г. да се усвояват от 01.01.2021 г., а 

процедурите по издаване на нормативен административен акт изискват срокове. 

Поради забавянето и с цел защита правата на ползвателите на услугата, се налага § 

1 и § 3 от предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община 

Девин да бъдат с обратно действие, считано от 01.01.2021 г.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата наредба. 

Настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин 

не е свързано с осигуряване на финансови и други средства във връзка с 

въвеждането на измененията и допълненията и прилагането на Наредбата.  

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, 

ако има такива. 

Очакваните резултати са привеждане на наредбата, уреждаща обществените 

отношения с местно значение, свързани с определяне размера на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Девин, в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен. Настоящият проект на Наредбата регламентира размера 

на местните такси и цени на услуги при условията и по реда, определени със Закона 

за предучилищно и училищно образование и Закона за автомобилните превози, ще 

доведе и до повишаване приходната част на бюджета на общината. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на Наредба е в съответствие с законодателството на 

Република България и не противоречи на европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската 

общност, които са свързани с тази материя.  

  

  

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 

 


