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Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

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

Неделино 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  Предлагам на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредбата 

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

община Неделино.  

      Промените се налагат поради факта, че реалната издръжка на едно дете, 

посещаващо детска ясла или детска градина е в пъти по-висока от заплащаната такса. В 

Наредбата за здравословното хранене са разписани задълженията на общината по 

осигуряването на видовете храни и техния грамаж, които трябва да присъстват 

задължително в ежедневното меню на децата. Хранителните продукти следва да 

отговарят на съответния държавен стандарт. Това допълнително увеличава тежестта на 

това перо от издръжката. Съобразно принципите, заложени в чл.8 от Закона за местните 

данъци и такси, местните такси се определят, така че да възстановяват пълните разходи 

на общината по предоставяната услуга, както и постигане на по-голяма справедливост 

при определянето и заплащането им. Това мотивира и направеното предложение за 

промяна на таксата. 

  Във връзка с прилагането на чл. 283, ал.9-11 от ЗИД на Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обнародван в ДВ бр. 82 от 18 

септември 2020 г., които ще влязат в сила от 01.01.2021г., общинските съвети следва да 

уредят на местно ниво прилагането на новите разпоредби. 

  Съгласно чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, държавата подпомага заплащането на такси,  

дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски 

градини и училища, извън финансираното от държавата.Средствата от държавния 

бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се 

предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. 

Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са 

регламентирани в Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерския съвет, а именно: на 

общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна 

възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска 
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градина/училище. На практика всяка община ще получи определения норматив за 

всички обхванати в предучилищно образование 5 и 6-годишни деца. 

  Съгласно чл. 283, ал.11 от ЗПУО, средствата, получени за подпомагане 

заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование 

следва да се изразходват при спазване на следните съотношения: 

    • не по-малко от 50% - за пълно подпомагане заплащането на такси от 

родителите т.е. освобождаване от такси; 

  •  останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от 

родителите). 

  Предвид чл. 283, ал.10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично 

подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование, следва да бъдат 

определени с Наредбите за местните такси и цени на услуги (по чл.9 от ЗМДТ). 

  С оглед  гореизложеното на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, 

ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, предлагам Общински съвет – 

Неделино да обсъди и приеме следното 

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 
 

 І. Общински съвет – Неделино приема изменение и допълнение на Наредба за 

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

община Неделино, както следва: 

§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения: 

Досегашният текст в чл.29 става ал.1 към същия, т.1,2,3 и 4 стават точки към ал.1.  

Размерът на таксата по т.1 и т.2 се променя от 40лв. на 45лв.  

Създава се нова ал.2 със следния текст: 

(2) Родителите/ настойниците на децата в задължителна предучилищна възраст, 

заплащат 50% /петдесет процента/ от стойността на храната, която е в размер на 2,14 лв. 

за присъствен ден, съответно 1,07 лв. Размерът на таксата се намалява пропорционално 

със средствата, определени с решение на Министерски съвет за приемане на стандарти 

за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 

съответната бюджетна година и съобразно регламента на чл. 283, ал.11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

§2. Чл.30 придобива следния вид: 

Чл.30 (1) Учениците, които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер на 

35.00 лева. 

 (2) Такса за нощувка от външни лица в ученически пансион, сградата на ТИЦ 

Неделино – 15,00 лв. на нощувка.  

(3) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за детските заведения и общежитието за: 

1. Второ дете в семейството;  

2. Деца, на които единия от родителите е инвалид с намалена работоспособност от 50 

до 100 %;  

3. Деца, чиито родители са редовни студенти; 

 4. Чийто родител е член на „Доброволно формирование – община Неделино“; 



 

Създава се т.6 към чл.31 със следния текст: 

Чл.31, т.6. Деца, отговарящи на критериите по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), се 

освобождават от заплащане на дължимите такси по чл.29, ал.1,т.1 и т.2 след съгласието 

на родителя/настойника. 

 

§3. Изменението влиза в сила от деня на приемането му. 

 

 Приложения: 
 

• Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Неделино; 

• Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА; 

• Справка с постъпили предложения. 

 
 

ВНОСИТЕЛ: 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 


