
Приложение № 1 към чл.16 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: 

Общинска Администрация Исперих 

Нормативен акт – Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих 

 
Дата: 24.11.2017 г. 

Контакт за въпроси: 

Нуртен Вахдет – Ст. юрисконсулт 
Телефон: 08431/20-06, вътр.206. 

1. Дефиниране на проблема:  
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

Към настоящия момент родителите и настойниците на децата в яслените групи и в 

първа и втора група в детската градина заплащат такса, включваща режийните разходи 

на учрежденията и разхода за хранителни продукти. Таксата възпрепятства достъпа до 

образование от ранна възраст на деца от семейства с нисък икономически статус. От 

друга страна родителите изпадат във финансово затруднение при осигуряване на 

редовната посещаемост на децата си в детската градина. 

 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 

Таксата възпрепятства достъпа до образование от ранна възраст на деца от семейства с 

нисък икономически статус. От друга страна родителите изпадат във финансово 

затруднение при осигуряване на редовната посещаемост на децата си в детската 

градина. 

 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Отмяната на посочените норми няма да промени духа на закона. Същият ще бъде 

приложим в останалата си част. 

 

2. Цели:  

- осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца, независимо 

от финансовите възможности на родителите и настойниците им; 

- обхващане на всички деца в образователната система от най-ранна възраст; 

- облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и 

възпитанието на техните деца; 

- увеличаване раждаемостта и задържане на младите хора в общината. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Основно интерес от отпадане на таксите по детските градини и яслите имат децата в 

тази възраст. С това ще се осигури по-високата посещаемост в детските заведения. От 

настоящата наредба са заинтересовани и младите семейства на територията на Община 



Исперих, чрез които ще се облекчи семейният им бюджет и Община Исперих ще се 

превърни в по-добро място за отглеждане на деца. 

4. Варианти на действие: очакваните резултати могат да бъдат постигнати 

единствено с отмяната на такси в детските заведения.  

5. Негативни въздействия: негативното въздействие е насочено единствено и само 

към необходимостта от дофинансиране на детските заведения от страна на Община 

Исперих. 

6. Положителни въздействия: върху посещаемостта на децата в детските заведения и 

облекчаване на финансовите задължения във връзка със същото. 

7. Потенциални рискове: не са установени потенциални рискове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 Ще се повиши 

 Ще се намали 

 Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? Не 

9. Създават ли се нови регистри? 

Не 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

 Да 

 Не 

12. Обществени консултации: Спазени са законоустановените условия и срокове за 

провеждане на обществени консултации. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

 Да 

 Не 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: 

Дата: 

Подпис: 

 


