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ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  
__________________________________________________________________________________________________________________________  
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 

е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 
 

 
 
 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок 
от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се 
предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по 
изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 24.04.2017 г. в деловодството на 
общинската администрация. 

 
МОТИВИ 

 

за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в общинската детска градина на  територията на Община Годеч 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината 
www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска 
градина на  територията на Община Годеч 

1.Причини, които налагат изменението:  
Чл.16, т.5 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч, гласи че децата в 
общинската детска градина на територията на Община Годеч се отписват „при 
незаплащане на такса за детската градина за период от 3 месеца", с което на 
практика е преуреждат обществени отношения, регламентирани от Конституцията на 
Република България (КРБ), Закона за предучилищното и училищното образование 
(ЗПУО) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Тази норма е 
незаконосъобразна и следва да бъде отменена по следните съображения: 

1. В чл. 7, ал. 1 от ЗПУО е възпроизведено основното (според чл. чл. 53, 
ал. 1 от КРБ) и неотменимо (според чл. 57 от КРБ) конституционно право на 
всеки български гражданин - правото на образование. В чл. 3, ал. 2 от същия 
закон са установени и принципите,  в  съответствие  с  които се реализира 
образованието, като част от тях са равен достъп до качествено образование, 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждането му (чл. 3, 
ал. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПУО). 

Чл. 16, т. 5 от Наредбата противоречи на посочените по-горе норми на ЗПУО. 
Така е, защото отписването от детска градина при незаплащане на такса за период от 3 
месеца не само накърнява неотменимото право на образование на децата, поставяйки 
спазването му в зависимост от изпълнението на финансови задължения от техните 
родители (настойници), но и води до правния абсурд децата (като недееспособни 
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правни субекти) да понасят неблагоприятни последици за деянията на родителите 
(настойниците) си. 

2. Таксата за ползване на детска градина е местна такса (чл. 6, ал. 1, б. „в" 
от ЗМДТ) и събирането й, при това с лихва, следва да се осъществява по 
установения от Закона за местните данъци и такси ред (чл.9б във връзка с чл. 4, 
ал. 1-5, чл. 81 и чл. 92), при нормативно предвидена възможност с разрешение на 
кмета задължението да се отсрочва до една година (9а, ал. 4), а с разрешение на 
общинския съвет - и за срок по-голям от една година (чл. 9а, ал. 5). Отписването 
на децата от детска градина, при три неплатени от родителите (настойниците) им 
месечни такси за ползване на детска градина, на практика освен дължимата 
лихва, по недопустим начин въвежда допълнителна и непредвидена от закона 
неблагоприятна последица за нередовните платци. Поради това чл. 16, т. 5 от 
Наредбата се намира в противоречие с чл. 4, ал. 1-5, чл. 81 и 
чл. 92 от ЗМДТ. 
 
2. Целите, които се поставят: привеждане на наредбата, приета от Общински съвет – 
Годеч, в съответствие с Конституцията на РБ и на другите нормативни актове от по-
висока степен (чл.15, ал.1 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК) 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 
Наредбата: не са необходими допълнителни финансови средства.   
 
4. Очаквани резултати от прилагането:  
Синхронизиране на наредбата с действащото законодателство в Република България. 
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  
Предлаганият проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в общинската детска градина на  територията на 
Община Годеч е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото 
на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 
местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 
материя.  
 
 
 
Дата на публикуване: 23.03.2017 г. 


