
МОТИВИ 

към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7  за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Елхово 

Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове 

 

1. Причини, които налагат предлаганото изменение и целите, които се 

поставят с него. 
В чл. 6, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ са регламентирани 

видовете местни такси, които общините могат да събират. В правомощията на 

общински съвет е да определи размера на таксите и цените на услуги, като се спазят 

определените в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципи – възстановяване на пълните разходи на 

общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на 

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

справедливост при определяне и заплащане на местните такси.  

Община Елхово предоставя различни услуги и права, като съгласно чл. 6, ал. 2 

от ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по 

чл. 6 ал. 1 от ЗМДТ, общинският съвет определя цена.  

Към настоящия момент размера на таксите и на цените на услуги, които 

постъпват като приход в бюджета на община Елхово, са определени в Наредба №7 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Елхово. Същата е приета с решение по т. 2 от Протокол № 39  

от 05.03.2003 год. на Общински съвет-Елхово, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 9 от Закона за местните  данъци и такси, и влиза в сила от датата на 

приемането й. Наредба №7 е многократно изменяна и допълвана с последващи решения 

на Общински съвет-Елхово. 

С настоящият проект, предлагаме промяна в чл. 21, ал. 7 от Наредба №7, 

съгласно който: „За ползване на храна за обяд на деца от 10 месеца до 3-годишна 

възраст, отглеждани в домашни условия, родителите или настойниците заплащат 

ежедневна такса в размер – 1,00 лв.“, като текста придобие следната редакция: „За 

ползване на храна за обяд на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, отглеждани в 

домашни условия, родителите или настойниците заплащат ежедневна такса в размер – 

2,00 лв.“ 

Мотивите за изменение на размера на таксата са следните:  

Налице са значителни промени в обществените отношения, които обуславят 

предлаганото изменение, като сред тях определящо значение има завишаването на 

цените на хранителните продукти, на цените на горивата, на цените на ел.енергията и 

др. Определената ежедневна такса в размер на 1.00 лев, с решение на ОС-Елхово № 

148/12/5/ от 19.06.2008 г., следва да бъде изменена за да бъдат спазени и следните 

изисквания: 

- във връзка с осигуряване на здравословно хранене на децата от 10 месеца до 

3-годишна възраст, отглеждани в домашни условия, трябва да се прилагат 

стойностите за среднодневен прием на енергия, общ белтък, мазнини и 

въглехидрати, като се включват хранителни продукти от „Сборник рецепти и 

ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“; 

- приготвената храна трябва да съответства на технологичните изисквания за 

хранене от специално изготвен „Сборник рецепти и ръководство за 

здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“ и Наредба №2 от 7 март 

2013 г. за здравословно хранене на децата възраст от 0 до 3 години в 

детските заведения и детските кухни. 

До този момент таксата заплащана от родителите, настойниците или други лица, 

които полагат грижи за детето е на стойност 1,00 лев, съгласно чл. 21, ал. 7 от Наредба 

№7. 

В отговор на настъпилите промени в размера на използваните хранителни 

продукти и значително повишаване на цените им, както и на цените на горивата, на 



ел.енергията и др.,  за да бъде осигурено  качествено и здравословно хранене на децата 

е нужно да бъде изменен размера на таксата по чл. 21, ал. 7 от Наредба №7 за 

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

на Община Елхово, като бъде определен в размер на 2,00 лева на ден. 

Било: Чл. 21 /7/ /изм. с решение № 148/12/5/ от 19.06.2008 г./ За ползване на храна 

за обяд на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст, отглеждани в домашни условия, 

родителите или настойниците заплащат ежедневна такса в размер – 1,00 лв. 

Става: Чл.21 /7/  За ползване на храна за обяд на деца от 10 месеца до 3-

годишна възраст, отглеждани в домашни условия, родителите или настойниците 

заплащат ежедневна такса в размер – 2,00 лв. 

 

2. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба №7 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Елхово.  

Прилагането на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите на територията на община Елхово, няма да е свързано с 

изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 

ангажиране на допълнителни човешки ресурси.  

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.  
С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква наличие подобряване 

качеството на предоставяне на услугите. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  
Предлаганият проект на Наредба №7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите на територията на община Елхово е подзаконов 

нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на проекта на Наредбата с основния нормативен акт (ЗМДТ) и други 

закони, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на цени и такси на услуги и 

права, предоставяни от Община Елхово, както и тяхното образуване.  

 

 


