
 

Предварителна оценка на въздействието на проект за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Пловдив в частта, касаеща услугите, осъществявани от ОП „Градини и паркове“  

 

 

Елементи на 

оценката 

 

 

Аргументация 

Основания за  

иницииране 

на промени 

Чрез инициираните промени в Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив в частта, 

касаеща услугите, осъществявани от ОП „Градини и паркове“, се цели да се 

удовлетворят нуждите на гражданите и фирми от услуги в сферата на 

озеленяването и получаване на допълнителни приходи в бюджета на Община 

Пловдив.  

 

Заинтересовани  

групи 

 

 

 

Заинтересованите страни и засегнатите групи от приемането на изменение и 

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

на услуги на територията на Община Пловдив в частта, касаеща услугите, 

осъществявани от ОП „Градини и паркове“ са гражданите и гостите на община 

Пловдив, както и юридическите лица, евентуални ползватели на услугите. 

 

 

Анализ на разходи 

и 

ползи 

 

Предлаганите цени на услуги за външните фирми и гражданите, извършвани в 

сферата на уличното озеленяване от ОП „Градини и паркове“ са за услуги от 

основната дейност на предприятието, и не биха довели до увеличение на 

разходите, съответно до разходването на допълнителни бюджетни средства. 

Въвеждането на нови услуги ще доведе до получаване на допълнителни приходи в 

бюджета на Община Пловдив. 

 

Административна 

тежест и 

структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към настоящия момент. 

Въздействие върху 

нормативната  

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в 

резултат от приемането на Наредба за определяне  и администриране на местните 

цени на услуги на територията на Община Пловдив. 

 

 



 

Предварителна оценка на въздействието на проект за изменение и допълнение на Наредба за  

определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Пловдив в частта, касаеща поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства  

 

Елементи на 

оценката 

 

 

Аргументация 

 

 

Основания за  

иницииране 

на промени 

Чрез инициираните промени в Наредба за  определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив в частта, 

касаеща поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства, се цели 

да се да се постигне съществено намаляване на емисиите на въглероден диоксид, 

предизвикващ парниковия ефект чрез използването на електромобили. Община 

Пловдив се присъединява към политиката на държавата за стимулиране 

използването на електрически автомобили, като освобождава от такса лицата, 

заявили желание да поставят зарядни колонки за този вид превозни средства, с цел 
намаляване на вредните емисии и стимулиране на хората, ползващи този вид 

транспорт.  

 

 

Заинтересовани  

групи 

 

 

 

Заинтересованите страни и засегнатите групи от приемане на изменението и 

допълнението на Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Пловдив в частта, поставяне на зарядни 

колонки за електрически превозни средства, пряко заинтересовани страни са 

лицата, заявили желание да поставят зарядни колонки за този вид превозни 

средства. Предвид очаквания ефект върху  върху намаляване на вредните емисии, 

чрез екологично чист начин на мобилност, щадящ околната среда, без отделяне на 

твърди частици в атмосферата, заинтересовани страни са всички гражданите и 

гости на град Пловдив. 

 

 

Анализ на разходи 

и 

ползи 

 

Предлаганото освобождаване от такса за терен - общинска собственост, когато се 

ползва за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства, и 

когато електрическата енергия, необходима за зареждане на превозното средство 

се предоставя безвъзмездно има характер на пропуснати приходи за общински 

бюджет. Ефектът от екологично чистия електротранспорт обаче, е несъизмерим с 

евентуалните приходи. Целта на промяната в Наредбата е продължаване на 

тенденцията за увеличаване броя на електрическите превозни средства, 

намаляване на вредните емисии и стимулиране на лицата, ползващи този вид 

транспорт. Необходимо е да се създадат стимули за поставяне на по-голям брой 

зарядни колонки за  електрическите превозни средства, с цел удобство и сигурност 

на водачите им. По този начин се спестяват разходи на общинския бюджет за 

опазване на околната среда.  

 

Административна 

тежест и 

структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към настоящия момент. 

 

Въздействие върху 

нормативната  

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в 

резултат от приемането на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. 

 



 

Предварителна оценка на въздействието  

на проект за изменение и допълнение на Наредба за  определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Пловдив в частта, касаеща услугите, осъществявани  

от ОП „Зооветеринарен комплекс” 

 

Елементи на 

оценката 

 

 

Аргументация 

Основания за  

иницииране 

на промени 

Чрез инициираните промени, а именно добавянето на нова услуга „Използване на 

хладилна камера за съхранение на трупове на животни, собственост на общини, 

физически и юридически лица и предаването им на Екарисаж ”, се цели да се 

осигури на гражданите и организациите прибиране на трупове на животни и 

недопускане на тяхното изхвърляне и/или загробване на неразрешени места, както 

и получаване на допълнителни приходи в бюджета на Община Пловдив, а за 

жителите на град Пловдив – възможност за разрешаване на проблема с умрелите 

животни.  

 

Заинтересовани  

групи 

 

 

 

Заинтересованите страни и засегнатите групи от приемането на допълнение на 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Пловдив в частта, касаеща услугите, осъществявани от ОП 

„Зооветеринарен комплекс” са гражданите, юридически лица и правораздавателни 

органи. В аспект на опазване на околната среда, засегнати страни са всички 

жители на град Пловдив. 

 

 

Анализ на разходи 

и 

ползи 

 

Новата услуга „Използване на хладилна камера за съхранение на трупове на 

животни, собственост на общини, физически и юридически лица и предаването им 

на Екарисаж“, извършвана от ОП „Зооветеринарен комплекс” за външните фирми 

и гражданите, е услуга от основната дейност на предприятието и не би довела до 

увеличение на разходите, съответно до разходването на допълнителни бюджетни 

средства. Въвеждането на новата услуга ще доведе до получаване на 

допълнителни приходи в бюджета на Община Пловдив. 

 

Административна 

тежест и 

структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към настоящия момент. 

Въздействие върху 

нормативната  

уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други нормативни актове в 

резултат от приемането на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. 

 

 



ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

       

Институция: Община Пловдив        

                                                               

Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

ДАТА: 29.10.2018 г.  

Контакт за въпроси: education@plovdiv.bg                         Телефон: 032 635 357   

І. Дефиниране на проблема:  

Измененията, които се предлагат в Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Пловдив са в раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други 

общински социални услуги“. 

Касаят изчисляването на таксата за ползване на детски градини от 5 - годишните 

деца, които в календарната година навършват 5 – годишна възраст, и които до 14 

септември на годината са в първа или втора възрастова група, а от 15 септември, когато 

стартира следващата учебна година, са в задължително предучилищно образование в 

трета подготвителна възрастова група. 

Съгласно действащата в настоящия момент Наредба, таксата за ползване на 

детски градини за 3- и 4-годишни деца, се формира сумарно от два компонента:  

* постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от 

преференциите по чл.24 от Наредбата и 

* пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при 

запазване на преференциите. 

За  целодневни групи  за 5 и 6 - годишни деца, месечната такса за посещение се 

фиксира като стойност за месеца, дължима пропорционално на присъствените дни. 

Възниква необходимост от определяне на начина на изчисляване на таксата за тези 

деца, за които до 14 септември (включително) таксата следва да се изчислява по чл. 23 

ал.1, т.1 от Наредбата, а от 15 септември до края на месеца – по чл. 23, ал. 1, т. 2 от 

същата Наредба. Трябва да се определи и размерът на постоянната част от таксата по 

чл. 23, ал.1, т.1. 

 

II. Цели:  

       Предлаганите изменения приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Пловдив целят определяне на начина на  изчисляване на таксата 

за ползване на детски градини от децата, които до 14 септември на годината са в първа 

или втора възрастова група, а от 15 септември, когато стартира следващата учебна 



година, са в задължително предучилищно образование в трета подготвителна 

възрастова група. 

Предложените изменения на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за 

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

на община Пловдив ще съответстват на нормативните актове от по- висока степен. При 

изработване на проекта е спазен чл.18а от Закона за нормативните актове, както и 

разпоредбите на глави II и III от същия. Извършена е  предварителна оценка на 

въздействието. 

III. Идентифициране на заинтересованите страни: 

Преки заинтересовани страни:  

- Родители, чиито деца ползват услугите на детски градини на територията на община 

Пловдив; 

IV. Варианти на действие: 

Вариант за действие 1 „Без намеса“: 

При този вариант не е регламентиран начинът за изчисляване на такса за деца, които в 

рамките на една календарна година са посещавали първа или втора възрастова група и 

от 15 септември посещават подготвителна предучилищна група. 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“: 

Урежда се начинът на  изчисляване на таксата за ползване на детски градини за м. 

септември за горепосочената група деца. 

V. Разходи: 

Вариант за действие 1 „Без намеса“:  

Разходите за заинтересованите страни са следните:  

При Родителите: При пълна посещаемост на детска градина през м. септември, таксата 

за ползване на детска градина може да надвишава максимално допустимата, предвид 

факта, че за таксите за ползване на първа и втора група и за ползване на подготвителни 

групи са различни. 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“:  

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. За родителите - няма индикации за  допълнителни разходи. 

Определя се начинът за изчисляване на такса за деца, които в рамките на една 

календарна година са посещавали първа или втора възрастова група и от 15 

септември посещават подготвителна предучилищна група. 

VI. Ползи: 



Вариант за действие 1 „Без намеса“: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: няма индикации 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата“:  

Ползите за заинтересованите страни са следните:  

Определя се начинът за изчисляване на такса за деца, които в рамките на една 

календарна година са посещавали първа или втора възрастова група и от 15 септември 

посещават подготвителна предучилищна група. 

VII. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2  

VIII. Административна тежест:  

o Няма ефект IX. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):  

o Няма ефект  

X. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

 Не  

XI. Обществени консултации: 

Проектът на Наредбата ще бъде предоставен за обществени консултации в рамките на 

30 дни, като за този срок ще бъде публикуван на официалната страница на Община 

Пловдив, раздел „Проекти на нормативни актове“. Постъпилите в този срок 

предложения и становища, както и обосновка за неприетите предложения, ще бъдат 

отразени в справка, която ще се публикува на официалната страница на общината в 

предвидения от закона срок.  

XII. Подпис на отговорното лице :  

Телефон: 032 635 357. 

Ел. поща: education@plovdiv.bg 

                                 

Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие.  

Име и длъжност: Донка Щилянова, началник на отдел „Образование“ 

mailto:education@plovdiv.bg

