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

нормативните актове (ЗНА), 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: Усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение 

от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България удължаване на 

срока на извънредното положение, приетите противоепидемични мерки, въведени 

със заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 418 на 

Министерския съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение 

№ 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, 

удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., са предпоставка 

за ограничаване на посещаемостта на децата в детските градини и детските ясли. 

Единствената сигурна и безопасна среда, с гарантирана физическа дистанция, е 

домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи 

възрастен, да останат вкъщи. Предвид наложените ограничения, създаването на 

нова социална услуга „Детска млечна кухня”, ще осигури условия за предоставяне 

на разнообразна храна в домашни условия, което ще има здравословен и социален 

ефект за децата и техните родители.  

Въвеждането на новата социална услуга на територията на гр. Девин изисква 

актуализиране на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги в община Девин.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, заедно с 

мотивите, се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в 

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

както и на следния електронен адрес: obshtina@devin.bg 

 
МОТИВИ  

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

В ОБЩИНА ДЕВИН 

(Приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г., изм. с Решение № 66 от 30.06.2009 г., 

доп. с Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и 
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доп. с Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., 

Решение №117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213 от 

15.10.2013 г., Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 

92 от 07.05.2014 г., Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191/24.10.2014 г., 

Решение № 32 от 22.12.2015 г., Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 

28.01.2016 г., изм. с Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212/29.12.2016 г., 

Решение № 46 от 31.03.2017 г., изм. и доп. с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с 

Решение № 100 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 

от 13.06.2017 г. на Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 

24.10.2018 г., изм. и доп. с Решение № 77 от 20.06.2019 г. и Решение № 80 от 

28.05.2020 г. на Общински съвет – Девин) 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин: 

Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) общинският 

съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги. Законът делегира право на общинските съвети да уреждат 

вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не 

позволява тази свобода да излиза извън очертаните рамки от по-високите по степен 

нормативни актове.   

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги в община Девин е приета от Общински съвет – Девин с Решение № 11 от 

27.02.2009 г. и е изменяна и допълвана многократно до настоящия момент. В чл. 6, 

ал. 1 от ЗМДТ са посочени таксите, които се събират от общините. Съгласно чл. 6, 

ал. 1, т. в, общините събират такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски 

градини, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет.  

Един от основните принципи, разписани от министъра на образованието и 

науката в „Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли 

след възстановяване на приема на деца” е: „Макар, че детските градини/ясли се 

отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна 

и безопасна среда, с гарантирана физическа дистанция, е домашната, затова е 

препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да 

останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно 

домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, 

когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на 

обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на 

ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е 

въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно 

решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.”  
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Родителите на деца на възраст от 10 месеца до тригодишна възраст, които 

отглеждат децата си в домашна обстановка в община Девин, желаят да им осигурят 

разнообразна храна, която по качествен състав и технологична обработка, да 

отговаря на възрастовите особености на детския организъм. В тази връзка, 

общинското ръководство планира разкриването на детска млечна кухня към детска 

градина в град Девин, в съответствие с разпоредбите на чл. 35, ал. 1, т. 3 от 

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и 

детските кухни и здравните изисквания към тях. 

Това са конкретните причини за предложения проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин, в съответствие с предлаганата нова 

социална услуга в община Девин. 

2. Цели, които се поставят 

Целта, която се поставя с приемането на Наредбата за изменение и 

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

на услуги в община Девин, е допълването й, с цел осигуряване на възможност за 

предлагане нова социална услуга „Детска млечна кухня”.  

С услугата, косвено се цели предоставяне на качествено приготвена храна за 

деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, отглеждани в домашна среда. 

Осигуряването на по-качествен и разнообразен състав и подходяща технологична 

обработка на храната, ще способства и за укрепване на имунитета на детския 

организъм. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

Наредбата  

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, във връзка с предлаганата нова 

социална услуга.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

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

в съответствие с законодателството на Република България и не противоречи на 
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европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и 

директивите на европейската общност, които са свързани с тази материя.  

Вносител:   

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 


