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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: 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. 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В „Държавен вестник“, бр. 17 от 01.03.2022 г., е обнародван Закон за изменение на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 47-ото Народно събрание на 

22.02.2022 г., с който са приети промени и в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), 

Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и др.  

Актуализацията в цитираната нормативна уредба е свързана с отпадане на таксите за 

детските градини и детските ясли, като се предвижда ползването на тези детски заведения да 

стане безплатно с цел облекчаване на родителите на децата. По реда на сега действащия 

ЗМДТ общините събират две такси за деца в предучилищна възраст – такса за ползване на 

детска градина и такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование извън финансираното от държавата. С влизане в сила на §5 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане, отпада и основанието за събиране на таксите.  

Предвидената актуализация на ЗМДТ, налага изменения и в ЗПУО. Така, считано от 

01.04.2022 г., е отменена създадената едва през 2020 г. т.10 на чл. 283, ал. 1, с която бе 

предвидено държавата и общините да подпомагат родителите при заплащане на дължимите 

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

Считано от 01.04.2022 г. са отменени и разпоредбите на чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал. 11, както и 

ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на чл. 298 от ЗПУО, свързани със заплащаните от родителите такси за 

издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата в 

задължително предучилищно образование – на такси за дейности по хранене, извън 

финансираното от държавата. 

Предвид пряката свързаност на горецитираните изменения с част от разпоредбите на 

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

Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, предоставям 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 Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове, във вр. с §5 и §6 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане и по силата на 

законовата делегация на чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, 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. 1, ал. 2 се правят следните изменения: 

1. в т. 3 се заличава текстът „детски градини,“ и „детски ясли“; 

2.  отменя се т. 4. 

§ 2. В глава втора, в наименованието на раздел ІІІ, текстът „детски ясли, детски 

градини,“ се заличава. 

§ 3. В чл. 21: 
1. отменят се текстът на ал.1; 

2. отменят се т. 2, т. 3 и т. 6 от ал.1, ал.4 и  ал. 8 

3. заличават се текстовете на т. 4, т. 5 на ал.1, ал. 2, ал.3, ал.5 - ал. 7 и ал. 9; 

§ 4. В чл. 26 текстът „чл. 21,“ се заличава. 

§ 5. В Раздел Х „Други такси, определени със закон“ се вписва нов чл. 46е със 

следните изменения и допълнения на досегашните чл.21, ал.1, т. 4, т. 5, чл. 21, ал. 2, ал.3, ал.5 

– ал. 7 и ал. 9: 

„Чл. 46е.  (1) Такси за допълнителни услуги по отглеждане на деца, съгласно чл. 299 

от Закона за предучилищно и училищно образование: 

             (2)  За почасова организация в рамките на 3 последователни астрономически часа на 

ден в детските градини се заплащат следните такси: 

1. за деца в групи от 2 до 4 годишна възраст: 

1.1 за един присъствен ден без храна – 0,80 лв.; 

1.2 за един присъствен ден с една закуска – 1,00 лв.; 

1.3 за един присъствен ден с обяд – 1,60 лв.; 

1.4 за един присъствен ден с една закуска и обяд – 1,80 лв. 

2. За деца от подготвителна група за един присъствен ден с обяд – 1,00 лв. Не се 

заплаща такса, в случай че родителите не желаят да се осигурява обяд.  

3. Почасовата организация се осъществява само през учебно време в периода от 15 

септември до 31 май на следващата календарна година. 

(3) За съботно-неделни услуги, в рамките на 4 последователни астрономически часа 

на ден в детските градини се заплаща такса от 10 лв.  

            (4) За услугата по ал.2 могат да се ползват следните преференции: 

 1. За деца сираци и полусираци, деца с неизвестен родител, за деца, на които поне 

единият родител е студент – редовно обучение, деца, настанени в приемни семейства и 

роднини по реда на Закона за закрила на детето, се заплаща такса в размер на 50 % от 

определената по ал.2. 

2. Когато две деца от едно семейство са приети в една или в различни детски градини, 

таксите за второ дете се заплащат с 50% намаление от определените по ал.2. Когато приетите 

деца са повече от две, таксата за първо дете се заплаща в пълен размер, таксата за второ дете 

се заплаща с 50 % намаление от определените по ал.2, трето и следващо деца се 

освобождават от заплащане на такса. 

3.  Не се заплащат такси за услугите по ал. 2 за отглеждане на:  

–   деца с трайни увреждания, посещаващи детска градина или ясла; 

–  децата, на които един от родителите е лице с трайни увреждания, децата на 

загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение 

на служебен дълг. 



–  трето и следващо деца на многодетни родители, деца-тризнаци;  

 – деца на многодетни родители, подлежащи на задължително предучилищно 

възпитание.  

4. За ползване на намаленията по т.1, т.2 и освобождаването по т.3 родителите или 

настойниците на децата, посещаващи детската градина, подават декларация до директора на 

институцията, придружена с документи, доказващи преференцията. 

5. В случай че са налице условия за ползване на повече от една от преференциите по 

т.1, т.2 и т.3, се ползва по-благоприятната от тях. 

6. Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на месеца, 

следващ месеца на приемане на декларацията по т.4. 

(5) Таксите се начисляват и събират от определените длъжностни лица и се внасят в 

общинския бюджет в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.  

§ 6. В преходните и заключителни разпоредби се създава нова заключителна 

разпоредба със следното съдържание: 

„§ 20. В чл. 16 на Наредба за определяне на условията и реда за организиране на 

почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на 

деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица (приета с 

Решение № 532 от Протокол № 34/28.09.2017 г. на Общински съвет – Горна Оряховица) 

текстът „определени в Раздел III, чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5“, се заменя с текстът 

„определени в Раздел X, чл. 46е, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3“. 

 

            Приложения: съгласно текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 
Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

Съгласували: 

Н. Георгиев, заместник-кмет 

 

Й. Йорданова, юрисконсулт 

 

Изготвил: 

А. Георгиева, гл. експерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища 

по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица, 

съгласно чл. 9 от ЗМДТ. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на 

Общината - гр. Горна Оряховица, пл. ”Георги Измирлиев” № 5 или по електронен път на e-

mail: obshtina@g-oryahovica.bg 

 

   ПРОЕКТ ! 

 

  Н А Р Е Д Б А 

за определянето и администрирането на местните такси  

и цените на услугите в Община Горна Оряховица,  

съгласно чл.9 от ЗМДТ 

 
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения: 

3. в т. 3 се заличава текстът „детски градини,“ и „детски ясли“; 

4.  отменя се т. 4. 

§ 2. В глава втора, в наименованието на раздел ІІІ, текстът „детски ясли, детски 

градини,“ се заличава. 

§ 3. В чл. 21: 
4. отменят се текстът на ал.1; 

5. отменят се т. 2, т. 3 и т. 6 от ал.1, ал.4 и  ал. 8 

6. заличават се текстовете на т. 4, т. 5 на ал.1, ал. 2, ал.3, ал.5 - ал. 7 и ал. 9; 

§ 4. В чл. 26 текстът „чл. 21,“ се заличава. 

§ 5. В Раздел Х „Други такси, определени със закон“ се вписва нов чл. 46е със 

следните изменения и допълнения на досегашните чл.21, ал.1, т. 4, т. 5, чл. 21, ал. 2, ал.3, ал.5 

– ал. 7 и ал. 9: 

„Чл. 46е.  (1) Такси  за допълнителни услуги по отглеждане на деца, съгласно чл. 299 

от Закона за предучилищно и училищно образование: 

             (2)  За почасова организация в рамките на 3 последователни астрономически часа на 

ден в детските градини се заплащат следните такси: 

1. за деца в групи от 2 до 4 годишна възраст: 

1.1 за един присъствен ден без храна – 0,80 лв.; 

1.2 за един присъствен ден с една закуска – 1,00 лв.; 

1.3 за един присъствен ден с обяд – 1,60 лв.; 

1.4 за един присъствен ден с една закуска и обяд – 1,80 лв. 

2. За деца от подготвителна група за един присъствен ден с обяд – 1,00 лв. Не се 

заплаща такса, в случай че родителите не желаят да се осигурява обяд.  

3. Почасовата организация се осъществява само през учебно време в периода от 15 

септември до 31 май на следващата календарна година. 

(3) За съботно-неделни услуги, в рамките на 4 последователни астрономически часа 

на ден в детските градини се заплаща такса от 10 лв.  

            (4) За услугата по ал.2 могат да се ползват следните преференции: 

 1. За деца сираци и полусираци, деца с неизвестен родител, за деца, на които поне 

единият родител е студент – редовно обучение, деца, настанени в приемни семейства и 

роднини по реда на Закона за закрила на детето, се заплаща такса в размер на 50 % от 

определената по ал.2. 

2. Когато две деца от едно семейство са приети в една или в различни детски градини, 

таксите за второ дете се заплащат с 50% намаление от определените по ал.2. Когато приетите 



деца са повече от две, таксата за първо дете се заплаща в пълен размер, таксата за второ дете 

се заплаща с 50 % намаление от определените по ал.2, трето и следващо деца се 

освобождават от заплащане на такса. 

3.  Не се заплащат такси за услугите по ал. 2 за отглеждане на:  

–   деца с трайни увреждания, посещаващи детска градина или ясла; 

–  децата, на които един от родителите е лице с трайни увреждания, децата на 

загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение 

на служебен дълг. 

–  трето и следващо деца на многодетни родители, деца-тризнаци;  

 – деца на многодетни родители, подлежащи на задължително предучилищно 

възпитание.  

4. За ползване на намаленията по т.1, т.2 и освобождаването по т.3 родителите или 

настойниците на децата, посещаващи детската градина, подават декларация до директора на 

институцията, придружена с документи, доказващи преференцията. 

5. В случай че са налице условия за ползване на повече от една от преференциите по 

т.1, т.2 и т.3, се ползва по-благоприятната от тях. 

6. Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на месеца, 

следващ месеца на приемане на декларацията по т.4. 

(5) Таксите се начисляват и събират от определените длъжностни лица и се внасят в 

общинския бюджет в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.  

§ 6. В преходните и заключителни разпоредби се създава нова заключителна 

разпоредба със следното съдържание: 

„§ 20. В чл. 16 на Наредба за определяне на условията и реда за организиране на 

почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на 

деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица (приета с 

Решение № 532 от Протокол № 34/28.09.2017 г. на Общински съвет – Горна Оряховица) 

текстът „определени в Раздел III, чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5“, се заменя с текстът 

„определени в Раздел X, чл. 46е, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, съгласно чл.9 от ЗМДТ 
 

             

            С настоящия 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 се отменят таксите за ползване на детска градина и детска ясла. 

            Причини за приемане на изменение на цитираната наредба 
 С §5 и от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане са направени изменения в Закона за местните данъци и 

такси, съгласно които се отменят местните такси за ползване на детски ясли и детски 

градини, считано от 01.04.2022 г. Във връзка с приетите изменения в ЗМДТ, от 01.04.2022 г. 

влязоха в сила и промени в Закона за предучилищното и училищно образование и в Закона за 

здравето, които обуславят нуждата от своевременна актуализация на местната нормативна 

уредба, а именно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

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

 Актуализираните текстове на НОАМТЦУ намират основание и в т. 4 от Решение на 

Министерски съвет № 50/03.02.2022 г., за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование“ и 

функция „Здравеопазване“ в частта за издръжка на деца в детски градини и детски ясли, 

съгласно които: 

1. Норматив за издръжка на дете в яслена и целодневна група в общинска детска 

градина, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните 

данъци и такси, в размер 650 лв. за дете за 2022 г., вписан в Приложение № 4, Раздел ІІІ. 

Функция „Образование“, т.28. 

2. Норматив за издръжка на дете в детска ясла и стандарт за издръжка, включващ 

компенсиране отпадането на съответната такса по Закона за местните данъци и такси, в 

размер 1125 лв. за дете за 2022 г., вписан в Приложение № 4, Раздел ІV „Здравеопазване“, 

т.4. 

Приетите стандарти са за 2022 г. и ще се прилагат в пропорционален размер за 

периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. Финансирането на издръжката на институциите за 

този период ще се извършва със средства от централния бюджет, като дейността на детските 

ясли и детските градини става делегирана от държавата дейност, считано от 01.04.2022 г.  

При спазване на гореописаните нормативни разпоредби с настоящия проект на 

нормативен акт се отменят текстовете, касаещи месечни такси за ползване на детски градини 

и детски ясли. 

Същевременно в сила остават разпоредбите на чл. 68 и чл. 299 от ЗПУО, касаещи 

допълнителните услуги за почасови и съботно-неделни дейности в детските градини, които 

се заплащат при условията и по ред, определени с наредба на общинския съвет. Със свое 

Решение № 532 от Протокол № 34/28.09.2017 г. Общински съвет - Горна Оряховица е приел 

Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и 

сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски 

градини на територията на община Горна Оряховица, а съответните такси за ползване на 

услугите са вписани съответно в сега действащите чл. 21, ал.1, т.4 и т.5 от НОАМТЦУ. 

Тези разпоредби се вписват в Раздел Х „Други местни такси, определени със закон“, в нов 

чл. 46е, ведно с изменения на разпоредбите, касаещи хипотезите на освобождаване и 

намаляване на таксите за детски градини и разпоредбата, касаеща срок за внасяне на същите 

в общинския бюджет. Част от предложените изменения са свързани и с прецизиране 

текстовете на НОАМТЦУ, както и с тези на Наредбата за определяне на условията и реда за 



организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга 

по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица.  

            Цели и очаквани резултати:  
- Привеждане на местната подзаконова уредба в съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен; 

- Облекчаване и намаляване на административната и финансовата тежест спрямо 

родителите, чийто деца посещават детски ясли и детски градини;  

- Създаване на по-добри възможности за осигуряване на равен достъп на децата до 

отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детските ясли и детските 

градини. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането:  
При евентуален недостиг на средства в делегираните от държавата дейности е 

допустимо извършване на дофинансиране с местни приходи след приемане на решение на 

Общински съвет. 

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 (ЗНА), 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. Предоставеният срок е 

предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА, тъй като социалният елемент и 

значимост на предлаганите изменения предполагат въвеждане на промените в най-спешен 

порядък.  

Предложения и становища по публикувания 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, могат да бъдат депозирани в 

деловодството на Община Горна Оряховица, на адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 5 или на e-

mail: obshtina@g-oryahovica.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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