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                                ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 
 

 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 
 
 

                    Д О К Л А Д  
 

         от Благой Благоев – И.Д. Кмет на Община Елин Пелин 

         съгласно заповед № 191/09.03.2015г. на Кмета на Общината 

 

 
 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 

от заседание, проведено на 16.12.2010г., изм. с Решение № 1295 по Протокол № 48 от 

27.01.2011г.; Решения № 35 и 78 по Протокол №3 от 22.12.2011г., Решение 

№175/23.02.12г.; Решение № 213/29.03.2012г.; Решение № 265/31.05.2012г. всички на 

ОбС; изм., съгласно Решение № 472/12г. на АССО по д.№ 800/11г., Решение № 463/13г. 

на ВАС по д. №11251/12г., Решение №571/112г. на АССО по д.№175/12г., Решение 

№6130/13г. на ВАС по д.№11632/12г., с Решение №744/25.07.2013г. на ОбС и  Решение     

№ 1226/ 29.01.2015г. 

 
 
         УВАЖАЕМИ Г- Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 
С настоящият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин се предвижда изменение и допълнение на част от текстовете от 

Глава втора, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за 
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социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, с което се внася по-голяма 

яснота без да се променя тяхната същност и размер. 

Съгласно чл.24, ал.2 и 3 от Наредбата са предвидени финансови облекчения при 

определяне размера на таксите за ползване на детски ясли и детски градини от 

определени групи деца, в т.ч. близнаците. Настоящата редакция на Наредбата в тази част 

е неясна и дава възможност за различни тълкувания по отношение преференциите 

касаещи тези случай.  

С предлаганата промяна се прецизират нормите с цел безспорно изразяване 

волята на Общината всяко от децата близнаци да заплаща преференциален размер на 

предвидената такса. Това изменение не променя принципното решение, обективирано 

вече в Наредбата, а ограничава възможността за различно тълкуване на нормите и 

пресича възможността за неправилно начисляване на таксата в тези случай. 

Предлаганите промени целят постигане на по-голяма справедливост и социален 

ефект при определяне и заплащане на таксите за ползване на детските заведения.   

 

С оглед на горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 от 

ЗМДТ, чл. 19, ал. 2 от ЗНП, и чл. 30, ал. 1 от ППЗНП, при спазване на изискванията на              

чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общински съвет – Елин Пелин да 

вземе следното решение:  

 

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин 

Пелин, приета от ОбС Елин Пелин с Решение № 1246 по Протокол № 47 от заседание, 

проведено на 16.12.2010г., както следва:  

 

§1. В чл. 24, ал.2 се правят следните изменения и допълнения: 

  1. Точка 6 се изменя така: 

  „(6) Всяко от децата близнаци, родени при първо раждане“ 

 

§2. В чл. 24, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Създава се нова ал.4, със следното съдържание:  

 „(4) При деца близнаци, родени при второ и следващи раждания, когато и трите 

деца посещават детското заведение, размерът на таксата по ал.1, т.1 се заплаща: за 

първото дете в пълен размер, за второто дете с 50% намаление, третото дете се 

освобождава от такса.“ 

 

2. Създава се нова ал. 5, със следното съдържание:  

„(5) За деца, отговарящи едновременно на условията за ползване на повече от 

една преференция, родителите или настойниците  избират по благоприятната за тях.“ 
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3. Ал.4, става ал.6. 

4. Ал.5, става ал.7. 

5. Ал.6, става ал.8. 

6. Създава се нова ал.9, със следното съдържание:  

         „(9) При отсъствие на детето без уважителна причина повече от 15 дни, 

родителя/настойника дължи такса за запазване мястото на детето в размер ма 10.00 лв. 

за месец. 

 

 

Приложение: 

1. Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин. 

 

   
Изг.  

 

Р. Младенова  –  зам. – кмет на Община  Елин Пелин 

 

Д. Димитрова – ст. юрисконсулт 

 

 

 

 

 

 

 

И. Д КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 
Съгласно Заповед № 191/09.03.2015г. на Кмета на Община Елин Пелин 

/Благой Благоев/ 
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                                  ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 
 

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 ЕЛИН ПЕЛИН  

 

(Съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА) 
 
 

І. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 

 

С настоящият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Елин Пелин се предвижда изменение и допълнение на част от текстовете от 

Глава втора, Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за 

социални грижи, лагери и други общински социални услуги“, с което се внася по-голяма 

яснота без да се променя тяхната същност и размер. 

Съгласно чл.24, ал.2 и 3 от Наредбата са предвидени финансови облекчения при 

определяне размера на таксите за ползване на детски ясли и детски градини от 

определени групи деца, в т.ч. близнаците. Настоящата редакция на Наредбата в тази част 

е неясна и дава възможност за различни тълкувания по отношение преференциите 

касаещи тези случай.   

С предлаганата промяна се прецизират нормите с цел безспорно изразяване 

волята на Общината всяко от децата близнаци да заплаща преференциален размер на 

предвидената такса. Това изменение не променя принципното решение, обективирано 

вече в Наредбата, а ограничава възможността за различно тълкуване на нормите и 

пресича възможността за неправилно начисляване на таксата в тези случай. 

Предлаганите промени целят постигане на по-голяма справедливост и социален 

ефект при определяне и заплащане на таксите за ползване на детските заведения.   

 

ІІ. Цели които се поставят: 

   Целите на този проект са: 

-   постигане на по-голяма справедливост и социален ефект при определяне и 

заплащане на таксите за ползване на детските заведения.  
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ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба. 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други 

средства. 

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането. 

  Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:  

- правилно определяне и начисляване на таксата. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Елин Пелин е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби 

на Закона за местните данъци и такси, поради което, съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на 

Европейския съюз. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

 

 

И. Д КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: 
Съгласно Заповед № 191/09.03.2015г. на Кмета на Община Елин Пелин 

/Благой Благоев/ 

 

 

 

 

На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК на 

заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и 

становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Елин Пелин. Предложения по проекта 

могат да бъдат депозирани в Община Елин Пелин – Центъра за услуги и 

информация на гражданите, както и на e-mail: www.elinpelin.org. 

                                                                           


