
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №101 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №15 ОТ 22.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет-

Съединение 

 
 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Kмет на Община Съединение 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от 

ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК, предвид изложените в предложение с вх.№312 от 

14.12.2020г. фактически основания, Общински съвет – Съединение 
 

РЕШИ: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет-

Съединение, със следното съдържание: 

§ 1. Изменя се чл. 27, който придобива следното съдържание: 

„Чл. 27. (1) За ползване на общински детски градини родителите или 

настойниците дължат месечна такса в размер на 30 лв. – за дейностите по хранене 

на децата. 

(2) Таксата по ал. 1 се дължи пропорционално на броя на дните, в които детето 

е посещавало детското заведение за съответния месец. 

(3) Размерът на таксата по ал. 1 се заплаща с 20 на сто намаление за: 

1. деца пълни сираци или с един починал родител; 

2. деца с един родител – родител с отнети родителски права, дете с неизвестен 

баща, дете със самотна майка, осиновителка или дете със самотен баща, 

осиновител; 

3. деца с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с 

експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК; 

4. деца, настанени в приемни семейства; 

5. деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71 и над 71% от 

работоспособността си (преференцията се доказва с копие на ТЕЛК – решение); 

6. за второ и всяко следващо дете (при ползване на преференцията за близнаци, 

поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане) от едно 

семейство, приети в една или в различни детски градини в Общината; 

7. за трето и всяко следващо дете на многодетни родители, отглеждани в едно 

семейство. За определяне поредността на детето, отглеждано в едно семейство, за 

което ще се ползва преференцията, ще се счита, че „дете“ в съответното семейство 

е и навършилото пълнолетие дете на същите родители, което продължава своето 

образование в редовна дневна форма на обучение, поради което няма възможност да 



работи, за да се издържа само (преференцията се доказва с копия на удостоверение 

за раждане и служебна бележка от образователната институция, в която 

съответното дете се обучава); 

8. деца на родители, един или двамата от които са студенти в редовна форма на 

обучение, специализанти или докторанти (преференцията се доказва със служебна 

бележка от учебното заведение); 

(4) Освобождават се изцяло от заплащане на такса по ал.1 за ползване на детски 

градини: 

1. деца, които попадат в целева група по проект „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП “Наука и 

интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент 

Министерството на образованието и науката; 

2. деца, които в годината, в която започва учебната година, навършват шест 

години и не попадат в целевата група по ал. 4, т. 1 – за учебната година, 

която започва в годината, в която детето навършва шест години; 

(5) За ползване на намаленията по ал. 3, или за освобождаването по ал. 4, 

родителите или настойниците подават декларация до директора на съответната 

общинска детска градина, придружена с документи, доказващи наличието на 

основанията за ползване на намаленията или освобождаването от такси. 

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

следващ месеца, в който е подадена декларацията. 

(6) Освобождаването от заплащане на такса по ал. 4, респ. заплащането на 

таксата в намален размер по реда и при условията на ал. 3, представляват форми на 

подпомагане /пълно, респ. частично/ на заплащането на такси,  дължими от 

родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование, регламентирано с разпоредбата на чл. 283, ал. 9 и ал. 11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на настоящото 

решение.     

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК и с фактически основания: 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет-Съединение. 
          
         Председател на  

                                                            Общински съвет: ------ПП------ 

                                                                                                                /Кристина Крислова/ 

                                                                     Водил протокола: -----П----- 

                                                                                                     /Гергана Кошева/ 
 

Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували-общински съветници: 13 

„За“ – 10 

„Против“- 0 (няма) 

 „Въздържали се“ –3 


