
 

 

 

М О Т И В И 

 

        Към: Проект 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. 

      Съгласно чл.26 ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК 

в законоустановения срок от 30 дни, Община Хисаря чрез настоящото публикуване 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, 

мнения и препоръки по Проект 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.,  на е-mаil адрес: contacts@hisarya.bg 

  

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

В изпълнение на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) с цел изпълнение 

изискванията на  чл. 283, ал. 10 от ЗПУО и приемане Проект 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.,. внасям за разглеждане на 

настоящия Проект, който включва условия, ред и критерии за заплащане на месечена 

такса в детската градина за децата в задължителна предучилищна подготовка. 

         1.Правно основание и причини 

         Съгласно  разпоредбите от ЗПУО държавата подпомага заплащането от 

родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното 

предучилищно образование. Размерът на средствата и механизмът за тяхното 

разпределение по общини са регламентирани в РМС № 790 / 30.10.2020 г. На общините 

се предоставят по 174 лв./годишно/ за всяко дете в предучилищна възраст, записано в 

целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/училище. На 

практика всяка община ще получи определения норматив за всички обхванати в 

предучилищно образование 5 и 6-годишни деца. 

        Средства за 4-годишните деца ще бъдат предоставени само на общините, въвели 

задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните. За тази цел е необходимо 

Общинските съвети да вземат решение за задължителна предучилищна подготовка на 

4-годишните деца. 

        За решенията, влезли в сила след 1.01.2021 г. допълнителните бюджетни средства 

по по-високия стандарт за дете в предучилищна възраст, записано в съответното детско 

заведение, като по норматив за подпомагане храненето за 4-годишните деца, средствата 

ще бъдат предоставяни от началото на учебна 2021/2022 г. 

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

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 /100%/ заплащането на такси от родителите 

т.е. освобождаване от такси; 

останалата част /не повече от 50% / – за намаляване размера на таксите (за всички 

останали, с изключение на тези със 100% подпомагане). 

        Посоченото ограничение е минимално т.е. няма законова пречка за пълно 

освобождаване от такси да се използват и повече от 50% от предоставените от 

държавата средства. 

mailto:contacts@hisarya.bg


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

подпомагане на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата 

следва да  бъдат определени в Наредбите за местните такси и цени на услуги (по чл.9 от 

ЗМДТ).  
       2.Организация на дейностите 

      Дейностите по подпомагане заплащането на такси от родители на деца в 

задължително предучилищно образование са съобразени с чл. 283, ал. 11 от ЗПУО и 

РМС № 790 / 30.10.2020 г. 

       При ползване на преференции за пълно освобождаване от такса, в началото на 

всяка учебна година родителите/настойниците/ подават заявление до директора на 

образователната институция, придружено с необходимите документи, отбелязани в 

Приложението. 

      При промяна на обстоятелствата родителите/настойниците са длъжни в 

едномесечен срок да уведомат писмено директора на образователната институция. 

Непостъпването в срок на изискваните документи води до невъзможност от 

освобождоване от месечна такса. 

     3.Определяне на годишния размер на финансирането.  

     Норматив за подпомагане заплащането на таксите по чл. 283, ал 9 от ЗПУО,  

регламентиран в Раздел III, Функция „Образование” на РМС 790/30.10.2020 год. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2021 год. 

     4.Цели, които се поставят с изменението на Наредбата за определянето и 

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

Хисаря. С приемането на изменение се цели подпомагане на семействата на децата в 

задължителна предучилищна подготовка през 2021 година. 

     5.Финансови средства, необходими за прилагането на изменението: Норматив за 

подпомагане заплащането на таксите по чл. 283, ал.  9 от ЗПУО, регламентиран в 

Раздел III, Функция „Образование” на РМС 790/30.10.2020 год. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2021 год. в размер на 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна 

подготовка. 

     6.Очакваните резултати от прилагането на изменението на Наредбата за 

определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на  община Хисаря. С приемането на изменение се очаква да се: 

 Облекчаване на финансовата тежест на младите семейства при отглеждането и 

възпитанието на техните деца. 

 Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца, 

независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците им. 

      Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 283, ал. 10 от ЗПУО, чл. 25 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Хисаря,  предлагам Общинският съвет гр. Хисаря  да приеме и 

одобри Проект 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. , съгласно Приложение № 1. 

  

 

                 /п/ 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА 

Кмет на община Хисаря 

 

 

 


