
Проект! 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Шумен. 

 
 
§1. Чл.28, ал. 2 се изменя както следва: „ Таксата за детски ясли и детски 
градини се заплаща с 50 на сто намаление за: 
 В буква б) “деца, на които поне единият от родителите е редовен 
студент”; 
 В буква в) “дете, в чийто акт за раждане е вписан само един 
родител”; 
     буква e) се отменя. 
    
§2. Чл.28, ал. 3 се изменя както следва: Не се заплаща такса за: 
 В буква а) “децата, на които поне един от родителите е с намалена 
трудоспособност 70% или над 70%”; 
 В буква г) “децата с намалена възможност за социална адаптация 
50% или над 50%”; 
 Създава се нова буква е) “ за децата две години преди постъпването 
им в първи клас, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-
годишна възраст, за периода от 15.09.-31.05. за съответната учебна 
година”. 

 
§3. Чл. 28, ал. 4 се изменя както следва: 
„През периода от 01.06. – до 14.09. включително, родителите или 
настойниците на 5 и 6 годишните деца заплащат пълен размер на таксата 
от 45 лв. за града и 35 лв. за селата и кварталите Макак, Мътница и 
Дивдядово, според присъствените дни на детето. 
При наличие на обстоятелства по чл. 28, ал. 2 и 3 родителите или 
настойниците имат право на ползване на съответнтите преференции при 
заплащане на такса за периода.” 
 
§4. Чл. 28, ал. 7 се изменя както следва: Необходимите документи за 
плащане на такса в намален размер са: 
 В  буква а) “копие от удостоверение за раждане - в случаите по ал. 2, 
буква ”в”;  
 В буква в) “ служебна бележка от друга детска градина (ясла) - в 
случаите по ал. 2, буква „г”; 
 В буква г) “копия от удостоверение за раждане на всички деца - в 
случаите по ал.2, буква „д”. 
 
§5. Чл. 28, ал. 8 се изменя както следва: Необходимите документи за 
освобождаване от такса са: 



 В буква а) “копие от документа от ЛКК/ ТЕЛК – за случаите по ал.3, 
буква „а” и „г”; 
 В буква б) “копие от удостоверение за раждане – за случаите по ал.3, 
буква „б” и „д”; 
 В буква в) “копие от акт за смърт - за случаите по ал.3, буква „в” и 
„д”; 
     буква г) “ се отменя.” 
 
§6. В текста на чл. 28, ал. 9 – вместо ал. 6 и 7 да се чете: „ал. 7 и 8”, а 
длъжностното лице вместо ЗАТС – „ЗАС” . 
 
§7. В текста на чл. 28, ал.10 – вместо ал.5 да се чете: „ ал. 6”. 
 
§8. Чл. 28, се създава нова ал. 11: „Преференцията по ал.2, буква „г” не се 
ползва от второто дете в семейството, чието първо дете е навършило 5 
години в годината на постъпване в трета задължителна подготвителна 
група към 15.септември за съответната учебна година.” 
 
§9. Чл. 28, се създава нова ал.12: „При неплатена такса за два 
последователни месеца от страна на родителя/настойника, за деца 
посещаващи І и ІІ възрастова група същите се отписват от списъчния 
състав на групата в съответната ЦДГ/ ОДЗ.” 
 
§10. Наредбата влиза в сила от 01.01.2015г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен, заедно с мотивите към него, са 
публикувани на интернет страницата на Община Шумен на 27.11.2014 г. 

С Наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на 
физически и юридически лица, реда и срока за тяхното събиране на 
територията на Община Шумен. В Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски 
градини, общежития и други общински социални услуги” (чл. 28), се 
предлага да бъдат направени допълнения на основанията за възникване на 
облекчен режим на заплащане на намален размер на таксите за 
предоставените услуги. Предлага се също и коригиране и отпадане на 
някои препратки, които с предложените промени не следва да останат 
същите. 
 Фактът, че финансовото осигуряване на дейностите в целодневните 
детски градини се осъществява на база единни разходни стандарти, налага 
диференциране на някои от случаите за определяне на таксите при 
посещение в детска градина на две и повече деца от едно семейство. За 5 и 
6 годишните деца се разпределя по-висок стандарт, който включва част от 
издръжката за обучение на децата. Дете, което е започнало посещение във 
втора група на ДГ към 15 септември през съответната година и  няма 
навършени 5 години към тази дата, не може да се ползва от преференция 
по-рано от 15 септември на следващата календарна година, когато реално 
се обучава в трета задължителна подготвителна група в детската градина. 

Целта на проекта за изменение и допълнение е попълване на 
празноти в Наредбата, привеждане на текстовете в съответствие с целите и 
принципите на вече приетата Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен, както и законосъобразно събиране на такси за 
предоставяне на административните услуги за ползване на детски ясли, 
детски градини и общежития. 

Очакваните финансови резултати са следните: при запазване на 
процента на събираемост на таксите, така направените предложения за 
промени в Наредбата няма се отразят негативно върху приходната част на 
бюджета.  
 За прилагането на новата уредба не са необходими финансови 
средства.  

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, 
поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за 
съответствие с европейското право. 


