
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 
Институция: ОБЩИНА МАРИЦА 
 
Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА” 
 
I. Дефиниране на проблема: 
Измененията, които се предлагат, са в резултат на извършен преглед и анализ на 
действащата Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община “Марица” и РМС № 50 от 03.02.2022 г. за 
делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет 
при организирането и предоставянето на публични услуги, съгласно приложение № 1 от 
Решението на министерски съвет, с което урежда нармативно отпадането на такси за 
детски градини и ясли. 
 
Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеното изменение са свързани с 
необходимостта от привеждане на Наредба за определяне и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община “Марица” 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. 

  
1. Предложеното изменение е в законовите рамки - на основание чл.21, ал.2 във 

връзка с чл.21, чл.1, т.7 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и §5, §6, §7 и §9 от Преходните и 
Заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното 
облагане / обн. ДВ, бр.17 от 01.03.2022 г./, чл.79 във вр. с чл.76, ал.3 от АПК и чл.15, 
ал.1 от ЗНА. 

 
2. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в 

сила на подзаконовия нормативен акт. 

II. Цели и очаквани резултати: Целта на приемането на настоящите промени е 
необходимостта от привеждане на Наредбата в съответствие с нормативен акт от по-
висока степен. С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община „Марица“, се цели подобряване на достъпа до предучилищно образование и 
пълен обхват на децата в предучилищната възраст в образователната система.  

Очакваните резултати от предлаганите промени в Наредбата са свързани с 
преодоляване на пречките за включване на децата в предучилищното образование и 
обхващане на деца, които не са включени в предучилищното образование, поради 
нисък социален статус или трайна безработица на родителите им.  

III. Идентифициране на заинтересованите страни: физически лица – родители на деца, 
ползващи детски градини и ясли на територията на община „Марица“ 

Справката за отразените становища след обществените консултации, ще бъде 
публикувана на официалната страница на Община „Марица“. 


