
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  

НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 

 

 

 

СТАР ТЕКСТ 

Чл. 28, ал.1. За ползване на детски ясли и детски градини родителите 

или настойниците дължат месечни такси в размери, както следва: 

За деца до 4 г. в детски ясли и детски градини град Села и кв. Макак, кв. 

Мътница и кв. 

Дивдядово 

Целодневна организация 45 35 

Полудневна организация 25 20 

Почасова организация 10 10 

За деца на 5 и 6 години в детски градини   

Целодневна организация (15.09.-31.05) 25 20 

Целодневна организация (01.06.-14.09) 45 35 

Полудневна организация за деца (01.06.-14.09) 25 20 

Почасова организация(01.06.-14.09) 10 10 

 

 

 

 

 

 



НОВ ТЕКСТ 

Чл. 28, ал. 1 се изменя, както следва: 

 За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечни такси в размер: 

 

 (В сила от 01.01.2021 г.) 

За деца до 4 г. в детски ясли и детски градини град Села и кв. Макак, кв. 

Мътница и кв. 

Дивдядово 

Целодневна организация 45 35 

Полудневна организация 25 20 

Почасова организация 10 10 

 

За деца на 5 и 6 години, посещаващи групи за 

задължително предучилищно образование (III и IV 

група) 

 

0 

 

0 

 

Чл. 28, ал. 3, буква е) се отменя 

Чл. 28, ал. 4 се отменя 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Във връзка с чл.26, ал. 1, ал.2, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, отразяващ 

задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на 

населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на 

настоящото на интернет страницата на община Шумен се приемат предложения и становища в 

деловодството на Общински съвет – Шумен, относно така изготвения проект за изменение, касеща 

такси в детските градини на територията на община Шумен към Наредба за определянето и 

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

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

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

 

1. Причини, които налагат приемането на промените:  

С изменения на Закона за предучилищното и училищното образование са въведени нови 

задължения за държавата и общините, свързани с подпомагане заплащането на такси, дължими от 

родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, 

осъществявано от общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. 

Средствата от държавния бюджет за подпомагане на  заплащането на дължими от родителите 

такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.  

Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

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

изготвен в съответствие с Решение №790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностно пиказатели през 2021 

г. В цитираното Решение е предвиден норматив за подпомагане заплащането на такси, дължими 

от родителите за дейностите по хранене децата  в задължително предучилищно образование по 

чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование. Във връзка с тези 

нормативни промени е предложението за отмяна на такси за посещение на 5 и 6 годишни деца в 

предучилищни групи, а от 01.09.2021 г. и на 4 г. деца, посещаващи предучилищни групи. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в 

предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряването на 



интелектуално, емоционално, социално и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, 

формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението на 

Наредбата 

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения са 

регламентирани Решение №790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностно пиказатели 

през 2021 г. 

4. Очаквани резултати от прилагането:  

С приемане на предлаганите изменения на Наредба за определянето и 

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

ще се улесни достъпът до педучилищно образование на децата в Община Шумен 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложените изменения в Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен е в съответствие с 

нормативните изисквания на национално ниво, както и с изискванията на европейското 

законодателство. 

 

 

 

 

 

 


