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НАРЕДБА  
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и   администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 
 

 
 
§ 1. 1.1.Член 28, ал. 1 се изменя така: 

„ ал. 1 За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците 
дължат месечни такси в размери, както следва:  

                            Град       Села и квартали 
                        Макак, Мътница  

             и Дивдядово 
      за седмични детски ясли и детски градини                  55 лв.          45 лв.         
      за целодневни детски ясли и детски градини              45 лв.          35 лв.         
      за целодневна подготвителна група - 5 и 6 г. деца  
      в детските заведения                                                        15 лв.         15 лв. 
      за полудневни детски градини       25 лв.         20 лв. „ 

 
1.2. В чл. 28, ал. 3, букви „ г”  и  „ж”   се  отменят. 

       1.3. Досегашната буква „д”    става буква „г”; а досегашната буква „ е”    става буква „д”. 
       1.4. Член 28, ал. 4 се изменя така: 
       „ал. 4 През периода 01.06.  до 15.09., родителите или настойниците на 5 и  6- годишните  
деца  заплащат пълен размер такса от  45 лв. за града  и 35 лв. за селата, според присъствените 
дни на детето.” 

 
§ 2. Член 28а, ал.1 се изменя, както следва:  
„За получаването на храна от детските кухни се събира дневна такса в размер на 2,00 лв., 

при ползване на  услугите на детска кухня за две деца, се заплаща такса в общ размер 3,00 лв.” 
 
 

Допълнителни разпоредби 
 

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила след публикуване в местен ежедневник.   
 
 
 

МОТИВИ 
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и   

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

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

територията на Община Шумен е приета с Решение на Общинския съвет №739 от 
06.03.2003г., съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 Наредбата определя таксите и цените на услугите, които Общинска администрация 
предлага на гражданите и юридическите лица след заявление от тяхна страна, като отделните 
видове услуги са конкретизирани в различни други нормативни актове. 

Промените в действащата нормативна уредба, касаеща предоставянето на услуги, 
обуславят необходимостта  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Шумен да бъде изменена и допълнена, с цел 
синхронизация с действащото законодателство.  



С изменението на чл. 20 на Закона за народната просвета от 5.Х.2010 г. се  въведе 
задължителна предучилищна подготовка на децата две години преди постъпването им в І 
клас, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Тя се 
осъществява в подготвителни групи в детските градини или в подготвителни групи в 
училищата, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението (чл. 20, ал.2 от 
ЗНП).  Във връзка с тази промяна, от 1.02.2011 г. в Община Шумен бяха освободени от такси 
и децата на 5 години, постъпили в подготвителна група. 

Чрез държавния бюджет с единните разходни стандарти за издръжка на 1 дете на 5 и 6 
години (1652 лв.) са осигурени с 224 лв. повече средства  от стандарта за  3 и 4 - годишните 
деца (1428 лв.). Това са средства, които предимно подпомагат издръжката на децата на 5 и 6 
години в частта хранене и консумативи, но не са достатъчни за пълния размер на издръжката. 
Изчислени към утвърдения дневен оклад  от 2 лв. (т.18 от Решение № 57 от 20.02.12 г. на 
ОбС-Шумен), тези средства покриват разходите само за храна за 112 присъствени дни. 
Задължителни за посещаемост за децата от  подготвителните групи за периода 15 септември – 
31 май  са 174 дни. Недостигът за цялостната издръжка на едно дете за останалите 62 дни се 
осигурява изцяло от общинския бюджет. 

През месец септември 2011 г. влязоха в сила Наредба № 6/10.08.2011 г. на 
Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на децата от 3 до 7 годишна 
възраст в детски заведения и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. на Министерството на 
земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училищата. Спазването на изискванията от 
посочените наредби доведе до ежеседмично увеличаване на заявените количества от всяка 
детска градина на някои видове хранителни продукти /плодове, зеленчуци и мляко/, което 
наложи завишаване на разходите с 14,38 %. Същата съдържа императивни разпоредби, 
касаещи качеството на хранителните продукти, предмет на доставка и в Детските ясли и 
Детските кухни.  

Според специфичните изисквания на Наредба № 9, хранителните продукти  /месо, 
местни, млечни и рибни продукти, яйца, масла, мазнини и зърнени храни/, трябва да са 
произведени по утвърдени стандарти – БДС и Технологична документация, които са с много 
по-високи качествени показатели и съответно с по-високи цени, например кисело мляко от 
0.53 лв. увеличено на  0.67 лв.; кашкавал от 8.70 лв. увеличен на 11.61 лв.; сирене от 3.90 лв. 
увеличние на 6.04 лв.; телешко месо от 12.40 лв. увеличено на 14.55 лв.; пълнозърнест хляб от 
0.73 лв. увеличен на 0.80 лв. 

На базата на средно-дневна посещаемост от 2300 деца в детските градини разходите за 
годишна издръжка на едно дете възлизат на 2605 лв. Единният разходен стандарт за годишна 
издръжка на едно дете на 3-4 години в ЦДГ е 1428 лв., което е 54,81 % към годишните 
разходи (2605 лв.), а за дете на 5 и 6 г. в целодневна подготвителна група  към  ЦДГ – 1652 
лв.- 63,42 % от годишните разходи. Разликата от 45,19 % за дете на 3 и 4 години и  от 36,58 % 
за дете на 5 и 6 г.  до действителните годишни разходи се поемат от Общинския бюджет. 
Делът на таксите, заплащани от родителите варира между 12% и  18 % от общата  годишна 
издръжка на едно дете, в зависимост от присътвените дни в детската градина. 

Освобождаването от такса на 5 и 6 годишните деца в Община Шумен намали 
приходите в бюджета  с приблизително 300 000 лв.  

Към момента дневния оклад за храна в Детските ясли, определен със заповед на Кмета 
на община Шумен №РД-25-480/02.04.2001 г. е 1,50 лв. на дете. Тези средства са крайно 
недостатъчни за предоставяне на качествена и здравословна храна, съгласно нормативните 
изисквания на Наредба №9. Предвид нарастването на цените на хранителните продукти през 
годините, реалният дневен оклад в детските ясли средно възлиза на 2,00 лв. за дете. Съгласно 
Решение на Министерски съвет №265/29.04.2011 г. на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на 
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012 г., Приложение 1 
към т.1 Функция „Здравеопазване”, издръжката на Детските ясли и Детските кухни е от 
местни дейности.  

За компенсиране на появилия се дефицит в дневния оклад за храна на едно дете, е 
необходимо завишаване на таксите за ползване на детски ясли средно с 12,5 %. 



В Детските кухни се приготвя храна за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст, която 
включва супа, основно ястие и десерт. За получаване на храна, родителите заплащат дневна 
такса в размер 1,50 лв., която е недостатъчна за покриване на реалните разходи за вложените 
хранителни продукти.  

С Наредба №26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и 
детските кухни и здравните изисквания към тях се въвеждат строги санитарни изисквания при 
разпределянето на приготвената храна. Наредбата изисква приготвената храна да се 
разпределя в пластмасови съдове за еднократна употреба, което допълнително оскъпява 
услугата. 

Предвид гореизложеното, се предлага завишаване на таксата за получаване на храна от 
Детски кухни на територията на община Шумен от 1,50 лв. на 2,00 лв. Родители, които 
ползват услугите на детска кухня за две деца, да заплащат такса в общ размер 3,00 лв. (по 1,50 
лв. на дете). 

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
Доколкото промените произтичат изцяло от промяна в действащото законодателство, 

същите следва да съответстват  с правото на Европейския съюз. 
 

 


