
ДОКЛАД  

От инж. Петър Минков – заместник-кмет на община „Марица" 

ОТНОСНО: Необходимост от приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община “Марица”; 

 

Идентифицирана е потребност от конкретизиране на случаи, в които децата се 
освобождават от заплащане на такса за посещение на  детски градини на територията на 
община Марица.  

Към настоящия момент в Глава ІI – Местни такси, раздел ІІІ, Такси за детски 
градини и детски кухни, съгласно чл.25 от Наредба за определяне и администрирането на 
местните такси и цени и цени на услуги на територията на община “Марица”, за ползване 
на детска градина родителите или настойниците заплащат месечни такси. За целодневни 
групи /яслени и за 3- и 4 – годишни деца/ таксата е 35 лв. на месец. За децата в 
целодневни групи от задължителното двегодишно предучилищно образование месечната 
такса се формира в зависимост от посещаемостта на децата – по 1,40лв. на ден за храна. 

С изменението на чл. 283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното 
образование (ЗПУО), ДВ бр.82/2020 г., 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 от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет за 
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 
показатели през 2021 г. – на общините се предоставят по 174 лв. годишно за всяко дете в 
задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на 
организация в детска градина/ училище. 

Съгласно т.1 на ал.10 от чл.283 от ЗПУО: „Условията и редът за пълно и/или 
частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по 
хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от 
държавата, се определят с наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси - за 
общинските детски градини и училища“ 

С оглед гореизложеното се налага необходимостта да се измени разпоредбата от 
приетата Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община “Марица” и да се приведе в съответствие с Закона за 
предучилищното и училищното образование. 

 
 
 
С уважение, 
Инж. Петър Мин
Заместник кмет на община „Марица“ 

Заличени обстоятелства 
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД




