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ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 
До Общински съвет  

гр. Горна Оряховица  

  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

Относно: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

 

Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа общински съветници, 

 

Предлагам на Вашето внимание Предложение за приемане на Наредба за изменение 

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.  

Необходимостта от промяна на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ е 

продиктувана от обнародваното в ДВ, бр. 82 от 2020 г. изменение на чл. 283 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. Към цитирания член са създадени нови ал. 9, 

ал. 10 и ал. 11, които уреждат условия и ред за подпомагане 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.  

Настоящото предложение е съобразено и с разпоредбата на чл. 8, ал.1, т.3 от Закона за 

местните данъци и такси за постигане на по-голяма справедливост при определяне и 

заплащане на местните такси. 

Представяме на Вашето внимание проект на Наредба за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - Приложение №1, ведно с Мотиви - Приложение №2. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, по силата на законовата делегация 

на чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 79 от АПК, чл.11, ал.3 от ЗНА и чл. 283, 

ал.10, т.1, във връзка с ал. 9 и ал.11 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

във връзка с Решение на Министерски съвет №790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., 

Общински съвет Горна Оряховица приема Наредба за изменение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва: 

§ 1. В чл. 21, ал. 1, т. 2, изречение трето: текстът „34,00 лв.“ се заменя с „26,00 лв.“ и 

текстът „28,00 лв.“ се заменя с „20,00 лв.“ 

            Приложения: съгласно текста. 

 

 

инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 



Приложение № 2 

 

МОТИВИ 

към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в  

Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ 
 

            Причини за приемане на изменение на цитираната наредба 
            С настоящото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 

вписваме намаление на таксата, която родителите на деца, подлежащи на задължителното 

предучилищно образование в общинските детски градини заплащат като част от фактическия 

разход за храна по чл. 21, ал.1, т.2. Актуализирането се налага в изпълнение на разпоредбата 

на чл.283, ал.11 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) (изм. с ДВ 

бр.82/2020 г.), съгласно която първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури 

пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто 

от средствата, осигурени от държавата.  

 Средствата за подпомагане от държавата на 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 по чл. 283, ал.9 от ЗПУО за 2021 г. са в размер 174 лв. за едно 

дете и са регламентирани в т.4 от Решение на Министерски съвет №790/30.10.2020 г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2021 г. Със средствата, които се предоставят от държавния 

бюджет се поема разходът за децата, които отговарят на условията за пълно или частично 

подпомагане, регламентирани в чл.21, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8 от настоящата 

Наредба. За останалите деца, които не отговарят на цитираните условия за пълно или 

частично подпомагане, предлагаме досегашните такси, които са определени в чл. 21, ал.1, т. 

2, изречение трето от Наредбата да бъдат намалени с 8,00 лв., като таксата заплащана за 

децата, които се обучават в детски градини в гр. Горна Оряховица да бъде намалена от 34,00 

лв. на 26,00 лв. и таксата заплащана за деца, които се обучават в детски градини в останалите 

селищата на общината да бъде намалена от 28,00 лв. на 20,00 лв.  

            Цели и очаквани резултати:  
Привеждане на наредбата в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

С приемане на настоящият Проект за изменение на Наредбата се цели подобряване достъпа 

до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в 

образователната система, насърчаване на приобщаването и предотвратяване социалното 

изключване, чрез подпомагане от държавата на заплащането на дължимите от родителите 

такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
Средствата необходими за подпомагане храненето на децата, подлежащи на 

задължително предучилищно образование са регламентирани с Решение на Министерски 

съвет №790/30.10.2020 г. и постъпват чрез обща субсидия за делегираните от държавата 

дейности през 2021 г. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

Проектът на Наредба е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и 

актовете на европейското законодателство. 

Във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението 

за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на 

населението и прозрачност в действията на институциите, на заинтересованите лица се 

предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба.  

https://www.minfin.bg/upload/45847/RMS_790_30.10.2020.pdf
https://www.minfin.bg/upload/45847/RMS_790_30.10.2020.pdf


Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА, с цел 

въвеждане на промените в най-спешен порядък с оглед необходимостта от обезпечаване 

дейността на институциите в системата на образованието, в които се осъществява 

задължително предучилищно образование в началото на 2021 г.  

Считаме, че настоящият случай може да се приеме като изключителен и предвид 

срокът за прилагане на 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., прието на основание чл. 71, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а 

именно – от 01.01.2021 г. 

 

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Горна 

Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ №5 или на e-mail: obshtina@g-oryahovica.bg  

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

mailto:obshtina@g-oryahovica.bg

