
Мотиви и Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет 

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

на територията на община Лозница. 

 

    В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, 

чрез настоящото публикуване за обществена консултация, община Лозница дава 

възможност в законоустановения срок от 30 дни, заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 7 

на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Лозница на електронната поща 

obloznica@abv.bg / obshtina@loznitsa.bg или в деловодството на общината на адрес : гр. 

Лозница, ул. „Васил Левски“ 6 фронт – офис, стая 103. 

     На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

Мотиви за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет - 

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

територията на община Лозница:  

 

 

ДО                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                                  

ГР. ЛОЗНИЦА 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А                                                                                                   

от 

Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница 

 

Относно: Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет - Лозница за 

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

община Лозница. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,                                                                                               

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

    С Решение № 344 от 06.03.2003 г. на Общински съвет - Лозница е  приета Наредба №7 

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

на община Лозница, многократно изменяна и допълвана с решения на общинския съвет. 



   Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с 

определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на 

физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията 

на община Лозница. 

    С § 5, 6 и 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на 

Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван в ДВ. бр. 17 от 01 март 2022 

г./ в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за здравето и 

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и допълнения, 

които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и ясли. 

   Целта е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини. С оглед 

пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, чрез държавния бюджет 

се осигурява пълния размер на издръжка на децата от детски ясли и детски градини. 

    Съгласно действащите до сега разпоредби на ЗМДТ общините събираха две такси за 

деца в предучилищна възраст – такса за ползване на детска градина и такса за дейностите 

по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън 

финансираното от държавата. Предвид факта, че и двете такси се отнасят за деца в 

предучилищна възраст с изменението същите отпадат. 

     С направените изменения в ЗПУО отпада подпомагането от държавата на 

заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в 

задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата и 

задължението на първостепенния разпоредител с бюджет да осигури пълно подпомагане 

на заплащането на такси с не по-малко от 50 на сто от средствата от държавния бюджет 

за подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси. 

    Съгласно § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, измененията в Закона за местните данъци 

и такси и Закона за предучилищното и училищно образование влизат в сила от 1 април 

2022 г., поради което с цел привеждане на подзаконовия нормативен акт в съответствие 

с нормативните актове от по-висока степен е необходимо да се направи изменение в 

Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница, както и да се 

придаде обратно действие на наредбата. 

 

1. Основни цели, които се поставят 

   Целта на предлаганата промяна е привеждане на Наредба № 7 на Общински съвет 

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

територията на община Лозница в съответствие от една страна с нормативните актове от 

по-висока степен, а от друга с държавната политика за цялостно отпадане на таксите и 

целенасочена подкрепа на децата и семействата. 

 

 



  2. Финансови и други средства, за прилагане на изискванията на новата 

уредба 

     Финансовите средства, необходими за прилагането на предложената промяна, ще са 

за сметка на държавния бюджет. С Решение № 50 от 3 февруари 2022 г. на Министерски 

съвет са приети стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022 г. При организирането и предоставянето на публични 

услуги за функция „Образование“ и функция „Здравеопазване“ съгласно Приложение 4, 

към т. 4 на решението са предвидени по 650 лв. на дете за бюджетна година, съгласно 

норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, 

включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ и по 1125 лв., 

съгласно норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране 

отпадането на съответните такси по ЗМДТ за периода от 01.04. – 31.12.2022 г. 

3. Очаквани резултати  

       Подпомагане на родителите и целенасочена подкрепа на децата и семействата в 

Община Лозница, чрез което ще се улесни достъпът до предучилищното образование и 

ще се увеличи обхватът на деца на родители с финансови затруднения. В резултат на 

промените подзаконовият нормативен акт ще съответства на нормативните актове от по-

висока степен. 

 

                 4.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

     Настоящата Наредба е в съответствие с Европейската Харта за местното 

самоуправление, Европейската Харта за регионално развитие, както и с директиви на 

Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на проекта с 

основни нормативни актове (Закона за местните данъци и такси, Закона за 

предучилищното и училищното образование, Закон за здравето), и др. с тях. 

      Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона 

за нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Община Лозница на 

25.03.2022 г. 

 

      Предвид гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове, § 5, § 6, § 7 и § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона 

за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ. бр. 17 от 01 

март 2022 г.), чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 

т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

предлагам Общински съвет - Лозница да приеме следното 

  

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за 

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

община Лозница, както следва: 

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават. 

§ 2. В глава втора в наименованието на Раздел III думите „детски ясли“ и 

„детски градини“ се заличават. 

§ 3. Член 21, чл. 22, и чл. 23 се отменят. 

§ 4. Заключителна разпоредба : Наредбата за изменение на Наредба № 7 на Общински 

съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Лозница влиза в сила от 01.04.2022 година. 

 


