
 

 

 

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: ОБЩИНА ХИСАРЯ 

Нормативен акт: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община 

Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение № 

257/15.12.2020 г.  

 

 І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА  

 Съгласно чл. 238, ал. 10 от ЗПУО условията и редът за пълно и/или частично 

подпомагане на родителите в задължителна предучилищна подготовка за заплащане на 

такси за дейностите по хранене на децата следва да  бъдат определени в Наредбите за 

местните такси и цени на услуги, приета на заседание на Общински съвет. 

 

 ІІ. ЦЕЛИ  

Чрез инициираните промени в наредбата за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община 

Хисаря се цели подпомагане на родителите/ настойниците на децата в задължителна 

предучилищна подготовка в образователните институции на територията на община 

Хисаря. 

 

ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: 

1. 1.Община Хисаря. 

2. Родителите/ настойниците на децата в задължителна предучилищна подготовка в 

образователните институции на територията на община Хисаря. 

           IV. РАЗХОДИ 

 

При приемане и прилагане на изменениета и допълненията в настоящата наредба 

и Проект за условия, ред и критерии за освобождаване от месечена такса в детската 

градина за децата в задължителна предучилищна подготовка не е необходимо 

разходването средства от „Местни дейности”. Не се създава допълнителна финансова 

тежест за задължените лица – идентифицирани като  заинтересовани страни – 

родитили. 

 

V. ПОЛЗИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.  

 Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. Облекчаване на финансовата тежест на младите семейства при отглеждането и 

възпитанието на техните деца. 

2. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца, 

независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците им. 

 

 VІ. ПОТЕНЦИАЛНИ   РИСКОВЕ:    
 

 Не са идентифицирани конкретни рискове при приемане на Наредба за 

изменение на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на  община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 

г. и последно изм. и доп. с Решение № 257/15.12.2020 г.  



 

 

 

           VІІ. АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ: 

 

 С проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община 

Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение № 

257/15.12.2020 г. за Община Хисаря не се създават нови регулаторни режими, не се 

засягат съществуващи такива, не се създават нови регистри. 

 

            VІІІ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ НЕ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

 

 ІХ. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ: 

 

         Проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на  община 

Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение № 

257/15.12.2020 г ще бъде публикуван в интернет за обществени консултации за 30 

дни, на официалната страница на Община Хисаря, раздел „Правилници и наредби” – 

„Проекто - наредби”. 

      Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка, 

която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Хисаря в предвидения 

от закона срок. 

 

 

 

 

 

 


