
гр.Куклен 4101 , област Пловдив, ул.”Ал.Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; www  .  kuklen  .  org  

               ПРЕДВАРИТЕЛНА  ЧАСТИЧНА  ОЦЕНКА  НА  ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: Община Куклен          
         
Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен
 

І. Дефиниране на проблема: 
1.  Кратко  описание  на  проблема  и  причините  за  неговото  възникване.  Посочват  се
аргументите, които оправдават нормативната промяна. 
   Причините,  които  налагат  изменението  и  допълнението  на  Наредба  №  10  за
определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услугите  в  Община
Куклен, са свързани със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата
за  финансирането  на  институциите  в  системата  на  предучилищното  и  училищното
образование,  и  Закона  за  местните  данъци  и  такси.  Промяната  в  нормативната  уредба
засяга финансирането на дейностите по предучилищна подготовка на деца от 5-годишна
възраст до постъпването им в първи клас, като се възприема принципа държавата да поеме
финансирането  на  дейностите,  но  без  изхранване,  като  с  предлагания  проект  тези
допълнителни разходи по хранене на децата в подготвителните групи в детската градина в
задължителното предучилищно образование ще останат за сметка на бюджета на община
Куклен.  Това неминуемо ще наложи допълнително финансиране на дейността от други
приходи на община Куклен, съгласно чл. 8, ал. 4, изр. второ от ЗМДТ, като в тези случаи
на  освобождаването  от  такси   се  осъществява  с  решение  на  общинския  съвет,  като
разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинския бюджет. Направените
икономически анализи показват, че средствата, необходими за финансова обезпеченост на
предложения  проект,  могат  да  осигурят  устойчивост  по  отношение  на  предлаганата
промяна за вбъдеще, чрез повишаване на събираемостта на публични общински вземания-
данъци и такси,  и съответно редукция на разходите в общинския бюджет за сметка на
други  дейности.  В  този  смисъл  следва  да  се  отбележи,  че  съгласно  Закона  за
предучилищното и училищното образование в чл. 8, ал. 1 е посочено, че предучилищното
образование  е  задължително  от  учебната  година,  която  е  с  начало  в  годината  на
навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по
чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в
детските  градини  и  групите  за  предучилищно  образование.  Нормативната  промяна  се
предприема за недопускане на обстоятелства, които водят до ранно отпадане от училище
на децата, т.е. отпадане на децата от подготвителните групи в целодневна детска градина
от  5 – годишна възраст до постъпването им в първи клас.
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2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство
или  възникналите  обстоятелства,  които  налагат  приемането  на  ново.  Посочете
възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство
чрез  промяна  в  организацията  на  работа  и/или  въвеждане  на  нови  технологични
възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.)
   Предлаганите изменения и допълнения на действащата Наредба № 10 за определянето и
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услугите  в  Община  Куклен,  са
необходими,  тъй  като  с  тях  ще  се  постигне  освобождаване  от  такса  за  дейностите  по
изхранване на децата в задължителното предучилищно образование, което се осъществява
в детска градина. Действащите разпоредби на наредбата следва да бъдат променени в този
смисъл, тъй като не е възможно това да бъде преодоляно чрез промяна на организацията
на администрацията на общината или в организацията на дейност в детската градина и/или
чрез въвеждането на нови технологии или нови методики на извършване и предоставяне
на тези услуги.

 ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и
измерим начин и график за тяхното постигане. 
   Целта на приемане на наредба за изменение и допълнение е освобождаване от такса по
изхранване  на  децата  от  задължителното  предучилищно  образование,  което  се
осъществява  в  целодневна  детска  градина,  при  спазване  на  следните  принципи:  равен
достъп  до  качествено  образование  и  приобщаване  на  всяко  дете  към  образование;
равнопоставеност при провеждане на предучилищното образование; право на образование;
предучилищното  образование  полага  основите  за  учене  през  целия  живот.  Целите  на
предучилищното  образование,  осъществявано  от  детските  градини,  са  законово
предвидени /чл. 55 от ЗПУО/, а именно: „да положи основите за учене през целия живот,
като  осигурява  физическото,  познавателното,  езиковото,  духовно-нравственото,
социалното,  емоционалното  и  творческото  развитие  на  децата“.  Детската  градина  е
институция в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 56 от
ЗПУО, в която се отглеждат,  възпитават,  социализират и обучават деца от тригодишна
възраст  до  постъпването  им  в  първи  клас  в  съответствие  с  държавния  образователен
стандарт за предучилищното образование /чл. 24 от ЗПУО/.       
   Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услугите  в  Община  Куклен  обхваща
следните нови разпоредби чл. 12а, ал. 4, т. 7, чл. 12а, ал. 6, т. 1, и § 13 от  Преходни и
Заключителни разпоредби, а именно:
чл.  12а,  ал.  4,  т.  7  „Децата  на  5  и  6  годишна  възраст  в  задължително  предучилищно
образование в целодневна подготвителна група в детска градина за дейности по хранене
по чл. 12, ал. 1, т. 4, на които родителите/настойници са с постоянен адрес и настоящ адрес
на територията на община Куклен.“
чл. 12а, ал. 6, т. 1 „За децата, придобили удостоверение за завършена подготвителна група
и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, при посещение на
детска градина за периода от 01.06. до 31.08. се дължи месечна такса за ползване по чл.
12а, ал. 1, т. 2.“
§ 13 от Преходни и Заключителни разпоредби „Наредба за изменение и допълнение на
Наредба  №  10  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цените  на
услугите в Община Куклен е приета с Решение № …………. от Протокол № ………… от
……………. година на Общински съвет Куклен и влиза в сила от 01.09.2019 г.“



   Но същевременно следва да се посочи, че съгласно чл. 210, ал. 1 от ЗПУО родителите
имат  задължения  да  осигуряват  редовното  присъствие  на  детето  в  задължителното
предучилищно образование, а при неизпълнение е предвидена санкция чл. 347, ал. 2 от
ЗПУО  родители,  които  не  осигурят  присъствието  на  децата  си,  подлежащи  на
задължително  предучилищно  образование,  записани  в  целодневна,  полудневна  или
почасова форма на организация в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150
лв., като глобите се налагат с наказателно постановление, издадено от кмета на общината
или упълномощено от него длъжностно лице, съгласно ЗАНН и ЗПУО по реда на чл. 347,
ал. 6 от ЗПУО.

ІІІ.  Идентифициране  на  заинтересованите  страни:  Посочете  всички  потенциални
засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или
косвено  въздействие  (бизнес  в  дадена  област/всички  предприемачи,  неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). 
1.Преки заинтересовани страни:
1.1. Община Куклен;
1.2.Граждани,  имащи  качество  на  родители  на  децата  на  5  и  6  годишна  възраст,
посещаващи целодневна  детска  градина  в  задължително  предучилищно образование  на
територията на Община Куклен.
2.Косвени заинтересовани страни: 
Всички  граждани  и  организации,  включително  всички  дружества,  НПО,  еднолични
търговци,  дружества  и  т.н.,  които  живеят  или  имат  седалище/адрес  на  управление  на
територията на община Куклен.

ІV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни
възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без
намеса”. 
При този подзаконов нормативен акт на местно ниво не е възможно да бъдат формулирани
други варианти, различни от вариант „Без намеса” и предложеният вариант ”Приемане на
наредбата“. 

По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на обществени отношения и
поради тази причина вариантите са само два:
Вариант  „Без намеса” и Вариант  „Приемане на наредбата”. 
Вариант  за  действие   „Без  намеса”:  При  този  вариант  ще  продължи  да  съществува
действащата редакция на Наредба № 10, съгласно която храненето на ден е определен в
Приложение № 3, при който вариант на действие пълния разход по предоставянето на
услугата по изхранването на децата се покрива до пълния размер от общинския бюджет.

Вариант за действие  „Приемане на наредбата”: При този вариант се цели осигуряване на
възможност на всички деца в рамките на капацитета на целодневната детска градина – ДГ
“Приятели“,  да  бъдат  обхванати  от  задължителното  предучилищно  образование  на
територията на община Куклен, да се преодолеят проблемите с преждевременно напускане
от образователната система на децата, и да се стимулират младите семейства да остават и
да  живеят  в  община  Куклен.  Целите  на  община  Куклен  в  образователната  сфера,
обективирани частично й в настоящия проект на Наредба № 10, е постигане на равенство
на децата в образованието в рамките на бюджетните й възможности, чрез гарантиране на



висококачествено ранно детско образование и грижа за всички деца,  и гарантиране,  че
всички деца усвояват достатъчно добро минимално ниво на базови умения, и намаляване
на  социално-икономическите  неравенства  в  ранното  детско  образование,  което  се
осъществява в детските градини.

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки
един  от вариантите,  в  т.ч.  разходи  за  идентифицираните  заинтересовани  страни  в
резултат на предприемане на действията. 
Вариант за действие  „Без намеса”:
  Община Куклен няма да има допълнителни разходи при неприемането на този проект, но
й в момента има разлика и то съществена между реалните разходи по предоставяне на тази
услуга по хранене на децата от подготвителните групи от задължителното предучилищно
образование и размера на таксата за ползването й, която разлика отново е за сметка на
общинските приходи и се поема от общинския бюджет

Вариант за действие  „Приемане на наредбата”: 
    Община  Куклен  ще  има  допълнителни  разходи  при  приемане  на  този  проект  за
изменение  и  допълнение  на  действащата  наредба,  като  ползвателите  на  тази
административна услуга ще бъдат освободени от такса за дейностите по хранене на децата
в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата,  като
таксата  за  ползването  на  тази  услуга,  ще  бъде  за  сметка  на  общинския  бюджет,  т.е.
обучението, възпитанието, храненето, и отглеждането ще се поема от  републиканския и
общински бюджет.

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички значими
потенциални  икономически,  социални,  екологични  и  други  ползи  за  идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията.Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 
Очаква  се  всички  заинтересовани  лица  да  имат  полза  от  предложените  изменения  и
допълнения на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услугите в Община Куклен.
Вариант за действие „Без намеса”: 
Ползите за заинтересованите страни са следните: Във варианта „Без намеса“ нито една от
заинтересованите страни няма да има ползи, тъй като „инвестициите“ в образованието са
изключително важни за бъдещото на децата в индивидуален план, но и за цялото общество
в генерален план. 

Вариант за действие  „Приемане на наредбата”: 
Ползите за заинтересованите страни са следните: 
Приемането на предложения проект на наредбата ще е в полза на всички заинтересовани
страни  и  общинската  администрация,  като  се  очаква  подобряване  на  нивото  на
образователната  подготовка  на  децата  при  постъпване  в  училище,   мотивацията  на
родителите и настойници децата им да посещават редовно задължителното предучилищно
образование в подготвителните групи, което се извършва в целодневна детската градина.



   
 VІІ.  Потенциални  рискове:  Посочват  се  възможните  рискове  от  приемането  на
нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 
Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата” няма и няма
основание  да  възникнат  при  приемане  на  Наредбата  за  изменение  и  допълнение  на
Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите
в Община Куклен.

VІІІ. Административната тежест:
 □ Ще се повиши
 □ Ще се намали
 х  Няма ефект 
Административната тежест от приемане на Наредбата няма нито да се увеличи, нито да се
намали, както за администрацията, така и за другите заинтересовани страни. С приемане
на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 10  не се въвежда нов регулаторен
режим,  не  се  предвиждат  и  въвеждат  нови  регистри,  нито  нови  допълнителни
разрешителни режими.

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 
 □ Актът засяга МСП
 □  Актът не засяга МСП
 х  Няма ефект 
Проектът няма ефект и не засяга микро, малки и средни предприятия, тъй като не въвежда
нов режим на регулация относно тях, не ограничава свободата на търговска и стопанска
дейност на тези предприятия.

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 
□ Да
 х Не 

ХІ.  Обществени  консултации:  Обобщете  най-важните  въпроси  за  обществените
консултации,  посочете  индикативен  график  за  тяхното  провеждане  и  видовете
консултационни процедури. 
Най - важните въпроси за обществената консултация са: 
В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт? 
В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми? 
  
   Проектът на наредбата ще бъде публикуван  за обществени консултации за срок от 30
дни  на  официалната  страница  на  Община  Куклен,  раздел  Общински  съвет,  подраздел
Проекто-наредби, и на Портала за обществени консултации.
   Ще  бъдат  разгледани  всички  постъпили  становища  и  предложения  от  всички
заинтересовани страни. 
   Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до заинтересованите
страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на електронен адрес:
kmet@kuklen.org, и/или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър
Стамболийски” № 43, ет. 1. 
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  Справката за постъпилите становища и мнения след обществената консултация ще бъде
публикувана на официалната страница на Община Куклен и на Портала за обществени
консултации.

12. Подписи на отговорните лица: 
  Тази частична оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от
предложеното действие на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община
Куклен. 

Контакт за въпроси: ст. юрисконсулт Мария Генова                          телефон: 03115/2120 
                                            
дата: 03.04.2019 г.

Мария Генова      (П)
Старши юрисконсулт

адв. Николай Чолаков   (П)


