
О Б Я В Л Е Н И Е 
НА 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА OБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

 
На основание чл. 77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния 

кодекс (АПК) и чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), 

Община Горна Малина уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 

19.05.2022 г. (четвъртък), могат да изразяват становища и да дават своите предложения 

по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна 

Малина. 

 

На 20.05.2022 г. (петък), от 10:00 часа, в зала № 9, втори етаж, сградата на 

общинска администрация, ще се проведе обществено обсъждане на Проекта за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Горна Малина. 

 
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, настоящото 

уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Горна Малина - 

https://www.gornamalina.eu/newsite/ 

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с Проекта за 

изменение и допълнение на Наредбата чрез публикуваните по-долу приложения. 

 

Настоящата обява е публикувана на 19.04.2022 г. (вторник). 

 
МОТИВИ: 

 
1. Причини, които налагат приемането: 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Горна Малина е приета с Решение № 49/22.12.2011 г. 

на Общински съвет – Горна Малина, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси. Основните причини, които налагат приемането на изготвения Проект за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Горна Малина са следните: 

 

Във вр. с изм. и доп. в Закона за корпоративното и подоходно облагане (с ДВ, бр. 

17 от 2022 г. от 01.03.2022 г.), е необходимо Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна 

Малина да бъде приведена в съответствие с нормативния акт от по-висока степен и по- 

конкретно следното: 

 

В § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното и 

подоходно облагане са извършени промени в разпоредби на Закона за местни данъци и 

такси, а именно: 

http://www.gornamalina.eu/newsite/
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- в чл. 6, ал. 1: 

* буква „в“ се заличават думите „детски ясли и детски градини“; 

* буква „г“ се заличава; 

- чл. 81 се отменя. 

 

В § 6 от Преходно-заключителните разпоредби на Закона за корпоративното и 

подоходно облагане, са извършени промени в разпоредби на Закона за предучилищното 

и училищното образование, а именно: 

- чл. 283, ал. 9, 10 и 11 се отменят; 

- чл. 298, ал. 2, 3 и 4 се отменят. 

 

В § 7 от Преходно-заключителните разпоредби на Закона за корпоративното и 

подоходно облагане са извършени промени в разпоредби на Закона за здравето, а 

именно: 

- в чл. 119, ал. 4 думите „отглеждане на децата в общинските детски ясли, както 

и за“ се заличават. 

 
Посочените промени в ЗМДТ, ЗПУО и ЗЗ влизат в сила на 01.04.2022 г. по арг. 

на § 9 от ПЗР на ЗКПО, като с тях родителите или настойниците се освобождават от 

месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини. 

 

С чл. 21, Глава втора, Раздел III от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна 

Малина са регламентирани таксите за издръжка на постоянни дневни детски ясли, 

целодневна и полудневна организация на обучение в детски градини, както и 

съответните отстъпки за родители/настойници. 

 
Видно от гореизложеното е, че между изменените текстове на ЗМДТ, ЗПУО и ЗЗ 

(с ДВ, бр. 17 от 2022 г. от 01.03.2022 г.) и разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за 

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

на община Горна Малина има противоречие. В тази връзка чл. 21 от Наредбата следва 

да се отмени. 

 
На основание § 9 от ПЗР на ЗКПО измененията в ЗМДТ, ЗПУО и ЗЗ влязоха в 

сила на 01.04.2022 г., следователно след тази дата вече сме изправени пред сериозно 

противоречие на нормативни актове, което следва спешно да бъде преодоляно. 

 
2. Цели, които се поставят: 

 
2.1. Привеждане на Наредбата в съответствие с нормативните актове от по- 

висока степен и обществено-икономическите промени в страната. 

 

2.2. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на 

адекватни такси и цени на услуги. 



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

Наредбата. 

 
Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на 

предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 

 

4.1. Привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативните 

актове от по-висока степен. 

 

4.2. Измененията са в интерес на родителите или настойниците, които ползват и 

ще ползват услугите на детските ясли и детските градини, тъй като няма да заплащат 

такси, които ще бъдат за сметка на държавата. 

 

4.3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 

местните такси. 

 

4.4. Ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне на 

адекватни такси и цени на услуги. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Горна 

Малина е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 

актовете на европейското законодателство, в това число - в съответствие с 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Проект 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Горна Малина 

 
I. В Глава втора, в наименованието на Раздел III, думите „такси за детски 

градини“ се заличават. 

 

II. В разпоредбите на Глава втора, Раздел III се правят следните изменения: 

 
1. Чл. 21 се отменя; 

 
III. Промените в Наредбата влизат в сила от 1 април 2022 г. 

 

 

 
ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ: /п/ 

Кмет на община Горна Малина 


