
ПРОЕКТ: 

 

НАРЕДБА  

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Велинград 

(приета с решение № 165 от 31.05.2018 г., протокол № 5, изм. и доп. с решение № 300 от 
25.10.2018 г., протокол № 9, отм. текстове с решение № 774/14.12.2018 г. на Пазарджишки адм. 

съд, изм. с Решение №336/16.12.2020г. на Общински съвет- Велинград) 
 

Р А З Д Е Л ІІІ 
Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 

социални 
услуги, лагери и други общински социални услуги 

 
§1. В чл. 22 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1, се изменя по следния начин: 
„(1) За ползване на детски ясли и целодневни детски градини, родителите или настойниците 
дължат дневна такса за дейностите по хранене в размер на 1.90 лева за храноден. За децата в 
задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини, 
дневната такса за дейностите по хранене се заплаща с намаление от 0.90 лева за храноден за 
периода от 01 септември до 31 май.” 
 

2. Ал. 2 се изменя по следния начин: 
„(2) При отсъствие на дете от детска градина, родителите или настойниците заплащат 
дължимата такса, съобразно броя на посещенията.” 
 

3. Ал. 3 се отменя изцяло 
 

4. Ал. 4 се изменя по следния начин: 
„(4) Разликата до пълния размер на калкулираната сума на разходите за такса на дете се 
дофинансира от собствени приходи на община Велинград.” 
 

5. Ал. 5 се отменя изцяло  
 

6. Ал. 6 се изменя по следния начин: 
„(6) Освобождаване или намаляване на такса може да се извърши, като родителите или 
настойниците подадат заявление до директора на детското заведение, придружено с документи, 
доказващи преференцията.” 
 

7. Точка 1 на ал. 7 се отменя изцяло 
 

8. Точка 2 на ал. 7 се отменя изцяло 
 

9. Точка 4 на ал. 7 се изменя по следния начин: 
„т. 4. деца с тежки хронични заболявания посочени в списък, утвърден от министъра на 
здравеопазването, както и с физически и сензорни заболявания – 50% и над 50% удостоверени с 
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК” 
 

10. Точка 5 на ал. 7 се отменя изцяло 
 



11. Точка 6 на ал. 7 се изменя по следния начин: 
„т. 6. деца със специални образователни потребности” 
 

12.  Създава се нова т. 7 със следното съдържание:   
„т. 7. деца сираци или полусираци” 
 

13. Създава се нова ал. 10а със следното съдържание:   
„Ал. 10а. Таксите по чл. 22, ал.1 и 2 се намаляват с 50 на сто за деца, чиито родители са 
студенти – редовно обучение.”  
 

14. Създава се нова ал. 10б със следното съдържание:   
„Ал. 10б. За децата в задължително предучилищно образование по ал. 9, 10 и 10а не се заплаща 
такса за дейностите по хранене, определена в ал. 1” 
 

15. Създава се нова ал. 11 със следното съдържание: 
 „Ал.11. При ползване на намаленията и освобождаване от такси, родителите или настойниците, 
подават декларация до детското заведение. Декларацията, придружена с необходимите 
документи доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на 
родителя /настойника/.” 
 

16.  Създава се нова ал. 11а със следното съдържание:  
„Ал. 11а. Необходими документи за освобождаване от такса по ал. 11:  

1. Копие на акт за смърт за случаите по ал.7, т.1 
2. Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане” и копие от 

договора сключен с приемното семейство за случаите по ал.7, т.3 
3. Копие от експертно решение на ТЕЛК за случаите по ал.7, т.4 
4. Копие на заповед на директора на РЦПППО за случаите по ал.7, т.6 
5. Копие на актовете за раждане на всички деца за случаите по ал.9 и ал.10 
6. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал.10а” 
 

17. Създава се нова ал. 11б със следното съдържание:  
„Ал. 11б. Копията на документите по ал. 11а се сверяват с оригиналните документи и се 
заверяват от длъжностното лице /ЗАС/ в съответното заведение. Копията остават към 
декларацията.” 
 

18. Досегашната ал. 11 става ал. 12  
 

19. Досегашната ал. 12 става ал. 13  
 

§2. Създава се нов чл. 22а със следното съдържание:   
 
„Чл. 22а. Не заплащат дължимата такса по чл. 22, ал.1 и ал. 2 деца, отговарящи на критериите 
по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, осъществяван 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж”, след съгласието на родителя/настойника.” 
 
Заключителни разпоредби 

§3. Настоящата Наредба влиза в сила считано от 01.01.2021г. 

 
 
 
 


