
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 
14 дни, Община Марица чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 
Наредбата на e-mail адрес:obshtina@maritsa.org 

 
 
МОТИВИ: 
 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО 
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 

 
 Фактическите основания,  които налагат приемането на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община „Марица” са продиктувани от влизането в 
сила от 01.08.2016г. на Закона за предучилищното и училищното образование.  
 1/ Съгласно чл.8, ал.1 от цитирания закон предучилищното образование е 
задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-
годишна възраст на детето, а съгласно чл. 9, ал.1, задължителното предучилищно и 
училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища е 
безплатно за децата и учениците. Четвъртата алинея на същия текст уточнява, че 
правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за 
обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно 
материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и 
учениците.  Издръжката на детето в детското заведение с целодневен режим, обаче, 
включва необходимостта общината да предоставя социална услуга за хранене на децата 
от групите за задължителна предучилищна подготовка, която се финансира към 
настоящия момент изцяло от общинския бюджет.  С отчитане на цитираните по-горе 
разпоредби на новоприетия ЗПУО, липсва основание родителите и настойниците на 
децата на 5 и 6 години, обхванати от задължителната предучилищна подготовка, 
провеждана в общинските детски градини, да бъдат освобождавани от такса за храна. В 
три от детските градини на територията на Община „Марица”, обхващащи 170 деца на 
посочената възраст, е въведено хранене чрез кетъринг, чиято дневна стойност на едно 
дете възлиза на 2, 80 лв. Останалите детски градини на територията на Община 
„Марица”, обхващащи 356 деца на посочената възраст, разполагат със собствена кухня 
и себестойността на храната, предлагана от същите, възлиза на приблизително същата 
стойност. Социалният характер на услугата предполага общината да поеме част от 
разходите за храна на коментираната възрастова група в съотношение 50 % за 
общината и 50 % за родителите/настойниците. Горното в съвкупност налага 
приемането и определянето по размер на нова такса, а именно „дневна такса за 
хранене на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка”. 
 
 2/ На територията на община Марица функционират 16 детски градини, в които 
се обучават и възпитават  към 01.09.2016 г. 1052 деца, като 3-4 годишни са 502 деца, а 
5-6 годишни са 526. Към ДГ „Бисер“, с.Труд има яслена група с 22 деца.  До настоящия 
момент месечната такса, която заплащат родителите е 35 лева, начислявана само за 
дните, в които детето реално е посещавало детската градина. Няма фиксирана 
постоянна месечна такса. В същото време, обаче, налице са относително постоянни 
разходи, независещи от посещаемостта в детското заведение, които остават за сметка 
на общинския бюджет. От последното изменение на месечната такса с Решение № 11, 



взето с Протокол № 2 от 31.01.2012 г. са изминали почти пет години, в които месечната 
издръжка на децата е увеличена с над 15 % и увеличеният разход е поемано от 
общинския бюджет без редукция в таксата, заплащана от родителите/настойниците.  
 Наред с горното, считано от 03.11.2015 г. са в сила съществени изменения в  
НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, 
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици. 
Значително са повишени изискванията към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения, както и към обектите, от които тези храни се 
доставят. Съгласно § 29 от наредбата, сключените преди влизането в сила на тази 
наредба договори за доставка на храни в детските заведения следва се привеждат в 
съответствие с изискванията на тази наредба в едногодишен срок от влизането й в сила, 
т.е. най-късно до 03.11.2016 г., което обективно ще доведе до увеличение на разходите 
за храна. 
 През деветмесечието на 2016 г. за издръжката на децата в детските заведения са 
заплатени от местния бюджет 651 114 лв., а възвръщаемостта от такси за същия период 
е само 79 745 лева.  
 Горното в съвкупност налага увеличение на размера на месечните такси по 
Приложение № 2 към чл.25 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община „Марица”. С 
предлаганото увеличението на месечната такса в детските градини от 35 лв на 45 лв 
издръжката в местни дейности ще бъде в съотношение 40% за 
родителите/настойниците и 60 % за общинския бюджет. 
 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
НАРЕДБАТА. 

 
За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 
 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 
 

Очакваните резултати от приемането на предложения проект са осигурени 
условия в детските градини за изпълнение изискванията на новоприетия ЗПУО и за 
качествена организация на процесите за възпитание, социализация, обучение и 
отглеждане на деца. 

 
АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 
 
Предлаганите промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община „Марица” са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 
както и с тези на европейското законодателство. 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 
 
Настоящото решение се приема с правни основания: чл.21, ал.1,т. 7, т.23 и ал. 2 

от ЗМСМА , във връзка с чл.8 от ЗНА, чл.76, ал.3 във връзка с чл.79 от АПК, чл. 298, 
ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 



 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
„Марица”, както следва: 

 §1. Текстът на чл. 28 се изменя, както следва:  
 „ Текстовете на чл.26 и на чл.27 се отнасят и за деца на 5 и 6 – годишна възраст, 

включени в групите за задължителна предучилищна подготовка на детските заведения”  
 §2. В Приложение № 2 към чл.25 „Такса за детски градини и детски кухни” се 

правят следните изменения: 
 Такса по т.1: „за детски градини”,  „за месец”, „за едно дете” – размер от 45 лв. 
 Такса по т.2 „ за детска кухня”, „за месец”, „за едно дете” – размер от 30 лв. 
 Такса по т.3 „храна” на ден за едно дете на 5 и 6 – годишна възраст, включено  в 

група за задължителна предучилищна подготовка – размер от 1, 40 лв. 
 Забележка: Децата на 5 и 6 – годишна възраст, включени  в група за 

задължителна предучилищна подготовка не заплащат такса по т.1. 
 

ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” да предприеме необходимите 
действия за изпълнение на настоящото решение. 
   


