
О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е  -  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т 
гр. Божурище,  бул. „Европа” №85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg 

 

 

 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30- дневен срок от 

настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ на Интернет 

страницата на Община Божурище, на всички заинтересовани страни се предоставя 

възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект,в 

срок до 17,30 часа на 25.08.2021г. в деловодството на общинската администрация или на e-

mail:bojurob@mail.bg. 

 

МОТИВИ 
 

 ПРОЕКТЪТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ е мотивиран от следното: 

 

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

територията на община Божурище, приета с решение №113 от Протокол №9/2012-15/28.06.2012г. на 

Общински съвет – Божурище е и изменяна с решения, както следва: 

- Решение №165 от Протокол №14/2012-15 от 25.10.2012г. 

- Решение №139 от Протокол №10/2013-15 от 19.12.2013г. 

- Решение №58 от Протокол №6/2014-15 от 26.06.2014г. 

- Решение №52 от Протокол №5/2016-19 от 24.03.2016г. 

- Решение №2 от Протокол №1/2017-19 от 05.01.2017г. 

- Решение №59 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г., в сила от 01.04.2017г. 

- Решение №94 от Протокол №7/2017-19 от 04.05.2017г. 

- Решение №157 от Протокол №14/2017-19 от 31.08.2017г. 

- Решение №189 от Протокол №17/2017-19 от 26.10.2017г. 

- Решение №35 от Протокол №3/2018-19 от 22.03.2018г. – в сила от 01.05.2018г. 

- Решение №3 от Протокол №1/2019-19 от 31.01.2019г. 

- Решение №42 от Протокол №5/2021-23 от 27.05.2021г. – в сила от 01.06.2021г. 

 

 

Настоящото предложение за изменение на Наредбата е мотивирано от следното: 

 

В Раздел ІІІ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Божурище са определени таксите за детски ясли, детски 

градини и други общински социални услуги.  

 

І. Съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 

държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в 

задължителното предучилищно образование. Размерът на средствата и механизмът за тяхното 

разпределение по общини са регламентирани в Решение № 790 на Министерски съвет от 30 
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октомври 2020 г. През 2021г. на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в 

задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на 

организация в детската градина или в училището. Съгласно чл. 283, ал. 11 от ЗПУО средствата, 

получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно 

образование, следва да се изразходват при спазване на следните съотношения: 

- не по-малко от 50 на сто - за пълно подпомагане заплащането на такси от родителите; 

- останалата част - за намаляване размера на таксите (за всички или за част от родителите). 

 

Посоченото ограничение е минимално, т.е. няма законова пречка за пълно освобождаване от 

такси да се използват и повече от 50 % от предоставените от държавата средства. 

 

Съгласно чл. 283, ал. 10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично подпомагане 

на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителна 

предучилищна възраст следва да бъдат определени в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище (по чл. 

26, ал.2 от Наредбата). 

В тази връзка, с настоящото изменение на Наредбата се предлага от 15.09. до 31.12.2021г. да 

бъдат напълно освободени от такси за дейностите по хранене на децата в задължителна 

предучилищна възраст (5- и 6-годишните), посещаващи общинските детски градини. 

Финансовите средства, необходими за прилагането на предложените промени, ще са за сметка на 

държавния бюджет и получените средства в размер на 174 лв. на дете. 

С това изменение на Наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование и ще 

се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения, без да се нарушава размерът на 

приходите от такси в общинския бюджет през 2021г.. 

 

Предвид данните за посещаемостта и предвидения финансов ресурс по РМС №790 от 30 

октомври 2020 г. за 2021г. родителите на децата в задължителна предучилищна възраст /5-6г./, 

посещаващи общински детски градини, могат да бъдат подпомогнати при заплащане на таксата по 

чл.26, ал.2 в размер на 100 % от стойността на таксата. 

 

II. След извършен анализ на броя на децата, записани в общинските детски градини, за които 

родителите заплащат такса по реда на чл.26 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище, посещаемостта на децата, 

както и броят на децата, за които родителите не заплащат такса или заплащат такса с 50% 

намаление, съгласно ал.5, ал.6 и ал.7 от същата разпоредба, се стигна до извода, че Община 

Божурище има финансова възможност от 2022г. да подпомогне родителите при заплащане на 

таксата по чл.26, ал.1 и ал.2 в размер на 100% от стойността на таксата, при следните 

условия: 

 

1. Детето и двамата родители/настойници да имат постоянен адрес на територията на 

община Божурище 

Изключение от изискването двамата родители/настойници да имат постоянен адрес на територията 

на общината, ще се прилага в случай, че родителят отглежда сам детето си поради вдовство, развод 

(с присъдени родителски права) или несключен граждански брак, но с присъдени родителски права. 

 

2. Постоянният адрес на детето и двамата родители не се променя през целия период на 

посещение на детската градина – от приемането на детето до завършването му. 

 

Ще бъдат извършвани регулярни проверки от общинската администрация и в случай на 

констатирани промени, родителите ще дължат таксата в пълен размер.  

 



Финансовите средства, необходими за прилагането на предложените промени, ще са за 

сметка на приходите в общинския бюджет. 

 

Въз основа на изложените мотиви, предоставям на вниманието на всички 

заинтересовани страни ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 



          ПРОЕКТ ! 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БОЖУРИЩЕ 

 
 

§1. Създава се нова ал.2а, както следва: 

 

(2а). При условията и действието на чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, от 15.09. до 31.12.2021г., родителите се подпомагат при заплащане на таксата по 

чл.26, ал.2 в размер на 100% от стойността на таксата. 

 

§2. Създава се нов чл.26а, в сила от 01.01.2022г., както следва: 

 
Чл.26а. (1). Определената по реда на чл.26 такса не се дължи, в случай че детето и двамата 

родители/настойници имат постоянен адрес на територията на община Божурище, който не се 

променя през целия период на посещение на детската градина – от приемането на детето до 

отписването или завършването му. 

 

(2). Изключение от изискването двамата родители/настойници да имат постоянен адрес на 

територията на общината ще се прилага в случай, че родителят/настойникът отглежда сам детето 

поради вдовство, развод (с присъдени родителски права) или несключен граждански брак, но с 

присъдени родителски права. 

 

(3). На всеки три месеца директорите на детските градини предоставят на общинската 

администрация списък на записаните в детската градина деца, за извършване на проверка на 

постоянните им адреси и тези на родителите/настойниците им. 

 

(4). В случай на констатирани несъответствия от извършената проверка и променени адреси на 

детето или родителите, последните дължат таксата по чл.26 в пълен размер от месеца, в който е 

извършена промяната на адреса. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 15.09.2021г., с изключение на чл.26а, който влиза в сила от 

01.01.2022г. 

 

§ 4.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище е приета с решение №……… 

от Протокол №……………. от заседание на Общински съвет –Божурище, проведено на …………. 

2021г. 

 

 

 

 



 

 

 

 2.Причини, които налагат приемането 
 Причините, поради които се предлага настоящото изменение и допълнение на Наредбата за 

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

Божурище са свързани с необходимостта от прилагане на разпоредбите на Закона за 

предучилищното и училищното образование, от една страна, и от друга - желанието на 

ръководството на общината за въвеждане на трайна и устойчива социална политика за подпомагане 

младите семейства и намаляване на една от основните тежести в семейния бюджет.  

 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) установява, че  

задължителното предучилищно образование е безплатно за децата в общинските детски градини. 

Съгласно чл.298 от ЗПУО, издръжката на децата в предучилищното образование се осигурява със 

средства от държавния и общинския бюджет, като родителите на деца заплащат такси за 

издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а за децата в задължителното 

предучилищно образование заплащат такси само за дейностите по хранене извън финансираното от 

държавата. Съгласно ал. 4 на същия член родителите не заплащат такси, в случаите определени с 

нормативен акт. 

 

С изменения в ЗПУО (ДВ.бр.82 от 18.09.2020г.) е  предвидено, държавата и общините, да 

подпомагат  заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в 

задължително предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски 

градини и училища, извън финансираното от държавата, като средство за подпомагане на равния 

достъп и за подкрепа на личностното развитие. Средствата от държавния бюджет за подпомагане 

на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния 

първостепенен разпоредител с бюджет. Той е длъжен да осигури пълно подпомагане на 

заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително 

предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата, които са му предоставени. 

Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от 

родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование, извън финансираното от държавата, се определят със съответните наредби по чл.9 от 

Закона за местните данъци и такси. Това налага изменение на Наредбата за определянето и 

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

 

Предвид социалния елемент и значимост на предлаганите изменения, доколкото същите са в 

изпълнение и на основание настъпилите промени в ЗПУО, с оглед обстоятелството, че предлагания 

проект на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОБ е свързан само и единствено с 

определяне на реда и условията за подпомагане на равния достъп  и за подкрепа на личностното 

развитие, свързано с определяне на категориите деца в предучилищно образование, които да бъдат 

освободени изцяло или частично от заплащане на такса, се предлага проектът да бъде предоставен 

за обществени консултации, при условията на чл.26 от ЗНА. 

 

 3. Целите, които се поставят 

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище е 

подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси, подобряване на достъпа до 

предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната 

система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете и формиране в децата на устойчиви нагласи 

и мотивация за учене през целия живот. 



С предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Божурище ще се улесни достъпът до предучилищно образование 

на децата. 

 

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта за изменение и 

допълнение на Наредбата 

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения 

на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Божурище в сила от 15.09.2021г. до 31.12.2021г. са регламентирани в Решение № 790 от 

30 октомври 2020 г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет. 

 

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения 

на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Божурище в сила от 01.01.2022г. са за сметка на приходите в общинския бюджет. 

 

5. Очаквани резултати от прилагането  

Подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси, респ. подобряване на 

достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в 

образователната система, с оглед осигуряване на подкрепа на всяко дете. 

С предлаганите промени, разпоредбите на наредбата ще се приведат в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищно образование. 

 

 

6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище е подзаконов нормативен акт 

за прилагане на отделни разпореди на Закона за местните данъци и такси, поради което 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с 

тази материя и съответствието на цитирани закон с правото на Европейския съюз. 

 

 

Дата на публикуване: 26.07.2021г. 

 

 
 


