
Приложение №1 

 

МОТИВИ 

към Предложение за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 

Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ 

 

1. Причини за приемането на изменение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ. 

С Решение на Общински съвет Горна Оряховица №107 от Протокол 

№9/29.03.2012 г. е изменен чл.21, ал.1, т.3 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ, който определя по-висока месечна такса за 

деца, приключили задължителната предучилищна подготовка преди постъпване 

в първи клас по смисъла на чл.20 от ЗНП за периода от 01 юни до 31 август.  

В чл.20 от ЗНП е вписано, че предучилищната подготовка на децата е 

задължителна, като родителите или настойниците не заплащат такса. 

Разпоредбата на чл.30, ал.1 от ППЗНП определя, че в детските градини се 

извършва отглеждане, възпитание и обучение на децата. Разпоредбата на чл.30, 

ал.2 от ППЗНП освобождава родителите или настойниците само от плащането 

на такса за обучение и възпитание на децата в подготвителните групи в 

детските градини.  

Финансирането на общинските детски градини се извършва на основание 

прието от Министерски съвет решение за разделение на дейностите, 

финансирани чрез общинските бюджети на местни и на делегирани от 

държавата дейности и определя стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности. С такова решение в сферата на образованието държавата 

делегира в ЦДГ и ОДЗ, в т.ч. за подготвителни групи средства за заплати, други 

възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства 

по чл.4 и чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

средства за издръжка на децата – средства за осигуряване условия за 

обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия 

персонал в подготвителните групи. С решението за определяне на стандарти е 

определен стандарт за добавка за подпомагане храненето на деца от 

подготвителните групи на дете от 72лв. годишно или 0,28лв. на ден, който е за 

осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове. Съгласно чл.5, ал.3 от 

Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения при целодневно обучение хранителният режим е 

четирикратен. Издръжката на детските заведения е местна дейност и се поема 

от общинските приходи с местен характер. По тази причина таксата за деца от 

подготвителни групи за задължително предучилищно обучение, вписана в 

чл.21, ал.21, т.2, изречение трето се заплаща за храна. Таксата за ползване на 

детски градини е определена, съгласно чл.81 от ЗМДТ.  



Детските градини в общината прилагат системата на делегиран бюджет, 

при което определената годишна сума за издръжка на дейността се разпределя 

пропорционално на всеки месец от годината и е неуместно да се заплащат такси 

в различен размер през различните периоди от бюджетната година. 

 

2. Финансова обосновка. 

В Община Горна Оряховица през 2012г. са събрани приходи от такси за 

ползване на детски градини в размер 354863 лв. Разходите за издръжка на 

детските градини е 659432 лв., като сумата включва 637347 лв. касов разход по 

приетия Отчет на бюджета на Община Горна Оряховица за 2012г. и 21995 лв. 

неразплатени разходи към 31.12.2012г., като за разплащането им е осъществено 

със средства от бюджета на Община Горна Оряховица за 2013г. Съотношението 

на приходите към размера на разходите е 53,8%, от което е видно, че приходите 

от такси са недостатъчни за покриване на разходите по предоставянето на 

услугата. Останалите част от разходите се поемат от общинския бюджет. 

Разходите за храна са в размер 274062 лв., или 44,7% от общите разходи за 

издръжка в детските градини, от което е видно, че представляват най-голям 

процент от всички останали показатели за издръжка.  
Съгласно данни на директорите на детските градини от общината за 

необходимия стандарт за местни дейности за нормално функциониране на 

детските градини е определен 993,30лв. за 1 година за 1 дете. Което е най-

високият изчислен стандарт. С Решение №390 от Протокол №26/21.02.2013г. 

Общински съвет е определен стандарт за годишна издръжка на местната 

дейност за прилагане системата на делегирани бюджети в детските градини 

през 2013г. в размер 562,31лв. на дете. Разликата между необходимият стандарт 

и определеният с решението е 430,99лв., което представлява 35,92лв. месечно 

недостиг за обезпечение на разходите за местна дейност за 1 дете. 

По данни от детските градини, оклада за храна е 2 лв. да ден за дете или 

40 лв. месечно. Храненето се извършва четирикратно, съгласно Наредба №6 от 

10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детските заведения на Министерство на здравеопазването. 

Определената такса за ползване на детски ясли и детски градини в чл.21, 

ал.2 от Наредбата е 40 лв. за седмична детска градина, за ЦДГ и ОДЗ  гр. Г. 

Оряховица; за селищата от общината е 37 лв. За децата, подлежащи на 

задължително предучилищно обучение таксата се определя като част от 

разликата до фактическия разход за храна в размер на 34 лв. за ЦДГ и ОДЗ в гр. 

Г. Оряховица и седмична детска градина и в размер 28 лв. за детските градини в 

селищата от общината. 

 

3. Цели, които се поставят с проекта на наредбата. 

С отмяната на текста в т.3 от чл.21, ал.1 и определянето на заплащаната 

такса за децата, подлежащи на предучилищно обучение за храна се цели 

постигане на по-голяма социална справедливост, чрез поемане на останалата 

част от разходите за издръжка от останалите приходи от общинския бюджет, 

съгласно чл.8, ал.3 от ЗМДТ. 



 

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата. 

Привеждане на текстовете от наредбата в съответствие с нормативната 

уредба. Постигане на по-голяма социална справедливост. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на ЕС. 

Наредбата е издадена, съгласно чл.9 от ЗМДТ и текстовете са в 

съответствие с разпоредбите на закона, доколкото същия е съобразен с правото 

на ЕС. 
 

 

 

 

Инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


