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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от  Христо Божидаров Божинов – Заместник-кмет на Община Куклен 

    Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен /Приета с реш. № 164 от 31.01.2003 г., доп. с реш. № 282 от 30.09.2005 г., изм. с 

реш. № 481 от 26.01.2007 г., доп. с реш. № 495 от 23.02.2007 г., изм. с реш. № 508 и № 

510 от 30.03.2007 г., изм. с реш. № 31 от 19.12.07 г. доп. Наредба за изменение и 

допълнение на  Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и 

цените на услугите в община Куклен, приета с Решение № 44, взето с прот. 

№4/31.01.2008 г., изм. с реш. № 50 от 15.02.2008 г., изм. с реш. № 95 от 10.05.2008 г., 

изм. с реш. № 216/28.11.2008 г., изменена с Решение за приемане на НИД № 

263/27.02.2009 г., изменена с НИД приета с Решение № 270, взето с протокол 

№34/27.03.2009 г., изм. с решение № 284/23.04.2009 г.; изм. с решение № 

396/30.10.2009 г.; изм. с решение № 439/19.01.2010 г.; изм. с решение № 456/26.02.2010 

г.; изм. с реш. № 615/28.01.2011 г.; изм. с реш. № 674/25.03.2011 г.; изм. с реш. 

№57/06.02.2012 г.; изм. с решение №323/27.02.2013 г.; изм. с решение № 456/25.09.2013 

г.; изм. с реш. № 628/25.07.2014 г.; изм. с реш. № 214/30.06.2016 г.; изм. с реш. № 

406/28.04.2017 г., изм. с реш. № 487/30.08.2017 г./ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

 Целта на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен /Приета с реш. № 164 от 31.01.2003 г., доп. с реш. № 282 от 30.09.2005 г., изм. с 

реш. № 481 от 26.01.2007 г., доп. с реш. № 495 от 23.02.2007 г., изм. с реш. № 508 и № 

510 от 30.03.2007 г., изм. с реш. № 31 от 19.12.2007 г. доп. Наредба за изменение и 

допълнение на  Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и 

цените на услугите в община Куклен, приета с Решение № 44, взето с прот. 

№4/31.01.2008 г., изм. с реш. № 50 от 15.02.2008 г., изм. с реш. № 95 от 10.05.2008 г., 

изм. с реш. № 216/28.11.2008 г., изменена с Решение за приемане на НИД № 

263/27.02.2009 г., изменена с НИД приета с Решение № 270, взето с протокол 

№34/27.03.2009 г., изм. с решение № 284/23.04.2009 г.; изм. с решение № 

396/30.10.2009 г.; изм. с решение № 439/19.01.2010г.; изм. с решение № 456/26.02.2010 

г.; изм. с реш. № 615/28.01.2011 г.; изм. с реш. № 674/25.03.2011 г.; изм. с реш. 

№57/06.02.2012 г.; изм. с решение №323/27.02.2013 г.; изм. с решение № 456/25.09.2013 

г.; изм. с реш. № 628/25.07.2014 г.; изм. с реш. № 214/30.06.2016 г.; изм. с реш. № 

406/28.04.2017 г., изм. с реш. № 487/30.08.2017 г./ е да се актуализират размерите на 

таксите, с което да се обезпечат пълните и реални разходи по предоставянето на 

услугите по ползване на детските ясли, детски градини, детски кухни и др. общински 

социални услуги, да се разшири техния обхват, и да се подобри на тяхното качество, 

респективно и тяхната събираемост при неплащане.  

 

http://www.kuklen.org/


    Мотиви за конкретната необходимост от приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите в Община Куклен; 

 

 І. Причини, които налагат приемането на наредбата. 

        При анализ на действащата нормативна уредба се налага да се приеме Наредба 

за изменение и допълнение на сега действащата уредба – Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен, касаеща  разпоредбите на чл. 12, както и Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2 от 

Наредба № 10, с оглед осигуряване на възможност повече деца да могат да посещават 

детските заведения на територията на община Куклен, да се преодолеят проблемите с 

преждевременно напускане на децата и учениците от образователната система, да се 

гарантира по-добра финансова осигуреност на институциите в предучилищното 

образование, и да се стимулират младите семейства да остават и да живеят в община 

Куклен, да се ограничат разходите на общинския бюджет по дотацията по предоставяне 

услугата на лица, ползващи социалния патронаж, които са сключили договор за 

предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане. 

 

Принцип на необходимост:  

Въвежда се по–голяма детайлизация и диференциране на предлаганите 

административни услуги и актуализация на размера на таксите на вече установените 

административни услуги по ползване на детски ясли, детски градини и детска кухня, и 

др. общински социални услуги, с оглед постигане на по-голямо качество на услугите, 

спазване на всички специфични изисквания за храната на децата и необходимостта 

храната да бъде произведена по български държавен стандарт или съобразно  

технологична документация, съблюдавайки всички специфични изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, и постигане 

на здравословно хранене на децата. 

 

Принцип на обоснованост:  

        Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен, е необходим и обоснован от реалните нужди и с оглед предложенията и 

становища от родители и от Обществения съвет към ДГ „Приятели“, гр. Куклен, с оглед 

постигане  по-високо качество на предлаганите услуги, разширяване на техния обхват и 

тяхната обезпеченост с цел намаляване на дотациите от общинския бюджет. 

  

Принцип на предвидимост и откритост:  

         Разпоредбите в проекта на наредбата са обсъждани и съгласувани  със 

заинтересованите страни на различни нива, като отделно проектът на наредбата с 

мотивите и частичната оценка на въздействието ще бъдат публикувани на официалния 

сайт на община Куклен и на Портала за обществени консултации за становище и 

предложения от заинтересованите лица, които могат да направят на следния електронен 

адрес: kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. 

„Александър Стамболийски” № 43. 

 

Принципът на съгласуваност:  

        Проектът на наредбата е изготвен, като са взети предвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация, директорите на детската градина, обществения съвет към детската 

градина, и съгласуван с всички заинтересовани страни – родители/настойници на деца, 

посещаващи детската ясла и детска градина, и ползващи млечната кухня в град Куклен. 

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност 

mailto:kmet@kuklen.org


   В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички 

сектори на общинската администрация, като бяха взети впредвид техните експертни 

мнения и становища, относно предложените изменения и допълнения. 

 

II. Цел на наредбата 

    Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство, и постигане на подобряване на услугите за ползване на детски 

градини, детски ясли, детски кухни, и др. общински социални дейности.  

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

    За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба няма 

да е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства. 

 

IV. Очаквани резултати 

    Очаквани резултати са обезпечаване на разходите по предоставяне на тези 

услуги и подобряване на тяхното качество, включително свеждане до минимум броя на 

отсъстващите деца в детската градина и ясла, равен достъп  до качествено образование 

на всички деца, въвеждане на прозрачност на управление и предвидимост на 

развитието на предучилищното образование и спазване на високите стандарти за 

здравословното хранене на децата. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

    Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община 

Куклен е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство. 

     

    В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена частична оценка на 

въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. Проектът на подзаконовия 

нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Куклен на 

21.09.2018 г. до 21.10.2018 г., включително.  

 

 Въз основа на гореизложеното и при 

 ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:  

    Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 19, чл. 26, чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуален кодекс, и 

чл. 2, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите в Община Куклен; 

 

 и ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: 

  Актуализиране и прецизиране на размера на таксите за за ползване на детски 

градини, детски ясли, детски кухни, и др. общински социални дейности, и тяхното 

детайлизиране и обезпечаване на разходите по предоставянето им, които се изразходват 

реално и повишаване на качеството за тяхното предоставяне, 

 Предлагам следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

   

 I. Общински съвет Куклен приема Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите в Община Куклен, както следва: 

 § 1. Чл. 12 се отменя; 

 



 § 2. Създава се нов чл. 12а,  със следните алинеи ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 

6, ал. 7, ал. 8 и ал. 9, в следния вид: 

Чл. 12а. (нов, приет с реш. № ....., протокол № .... от  ......г. ) (1) Общинският 

съвет определя таксите за ползване на детски ясли, детски градини и детска кухня, 

съгласно Приложение № 3, както следва: 

1. за дневни детски ясли – постоянна такса за ползване на детско заведение и 

такса за присъствен ден; 

2. за целодневни детски градини – постоянна такса за ползване на детско 

заведение и такса за присъствен ден. 

3. за ползване на храна от Детска кухня се заплаща дневна такса. 

4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование, извън финансираното от държавата. 

(2) Родителите/настойниците на децата от подготвителните групи в целодневни 

детски градини не заплащат такса за обучението им. 

(3) Размерът на месечната такса по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 се заплаща с 50 % 

намаление за:  

1. Деца полусираци.   

2. Деца на родители студенти – редовна форма на обучение; 

3. Деца на родител/и с трайно намалена работоспособност  от 75 % до 90 % по 

решение на ТЕЛК/ НЕЛК;   

4. При две деца от едно семейство, приети в една детска градина/ясла, месечната 

такса за второто дете се заплаща с 50 % намаление; 

5. При деца близнаци и за двете деца се заплаща месечна такса с 50 % 

намаление. 

(4). Не се заплаща месечна такса за:  

1. Деца пълни сираци; 

2. Три и повече близнаци; 

3. Деца на загинал(и) в изпълнение на служебен дълг, деца на загинал(и) при 

производствени аварии и бедствия; 

4. При три деца от едно семейство, приети в една детска градина/ясла, месечната 

такса за третото дете не се заплаща; 

5. Деца, чиито родител(и) са с над 90 % трайно намалена работоспособност по 

решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 

6. Деца със заболявания и увреждания с 50 % и над 50 % по решение на ТЕЛК/ 

НЕЛК.  

(5) За намаленията по ал. 2 и ал. 3, родителите или настойниците подават 

декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи 

преференцията. Заплащането на намаления размер на таксата, започва от началото на 

месеца, следващ този на подаване на декларацията. 

(6) При отсъствие на дете от детската градина/ ясла: 

1. Не се заплаща месечна такса по ал. 1, т. 1 и т. 2, когато детето отсъства цял 

календарен месец и родителите/настойниците представят медицински документ; 

2. Не се заплаща месечна такса по ал. 1, т. 1 и т. 2 за времето, в което детската 

градина/ясла не работи, поради аварии, ремонтни дейности и други обективни 

причини; 

3. Не се заплаща месечна такса по ал. 1, т. 1 и т. 2, ако детето не посещава 

детската градина/ясла през летните месеци – юни, юли и август. 

(7) Дължимите суми при неплатени такси ще бъдат принудително събирани по 

реда и на основание чл. 163, и чл. 162, ал. 2, т. 3 от ДОПК и чл. 81 от Закона за 

местните данъци и такси, като директорите на детските градини/ясли представят на 

всяко тримесечие справка, ведно с необходимите документи за установяване и 

събиране на дължимите общински вземания. 

(8) Лицата, ползващи социалната услуга „Домашен социален патронаж”, 

заплащат месечна такса, съгласно Приложение № 3. 



  (9)Таксите по чл. 12а. от наредбата се начисляват и събират от длъжностните 

лица в съответните заведения или се заплащат по електронен път и се внасят в 

общинския бюджет, както следва:  

1. за ползване на детски ясли и градини – до 10 число на месеца, следващ 

месеца, за който се дължат; 

2. за ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж - до 25 

число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

 

 § 3. Отменя се Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2 от Наредба № 10 на ОбС 

Куклен „РАЗМЕРИ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”/ изменено с Решение 

№ 282 от 30.09.2005 г., изменено с Решение № 510 от 30.03.2007 г., изменено с Решение 

№ 50 от 15.02.2008 г., изменено с Решение № 439 от 19.01.2010 г., изменено с Решение 

№ 57/06.02.2012 г., изменено с решение № 323/27.02.2013 г., изменено с реш. № 

628/25.07.2014 г., изменено с реш. № 214/30.06.2016 г./; 

 

 § 4. Приема ново Приложение  № 3, както  следва: 

 

                                                                                                                         Приложение № 3 

                                                                             към чл. 12а от Наредба № 10 на ОбС Куклен 
                                                                                               Ново с реш. №   /   г. 

 

“Детски ясли, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, и други общински социални услуги” 

 
 

Детски ясли, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, и други общински социални 

услуги 

 

Такса лв./месец 

Детска ясла:  

- постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10,00 

- такса за присъствен ден 2,00 

Целодневна детска градина:  

- постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10,00 

- такса за присъствен ден  2,00 

Целодневна подготвителна група за деца на 5 и 6 годишна възраст 

в задължително предучилищно образование: 

 

- такса за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование извън финансираното от държавата  

 

2,00 лв. среднодневен 

хранителен оклад 

Ползване храна от детска кухня такса за ден 1,20 

Домашен социален патронаж  

 пенсионери-инвалиди  60 % от личната си 

пенсия, но не повече от 

реалната издръжка 

- лица, сключили договор за предоставяне на собственост срещу 

задължение за издръжка 

реална издръжка 

ветерани от войните 30 % от личната си  

пенсия, но не повече от 

реалната издръжка 

военноинвалиди и военнопострадали    До 70 % от 



ежедневната цена на 

храна е за сметка на 

общинския бюджет 

Деца с увреждания  безплатно 

пенсионери До 20 % от 

ежедневната цена на 

храна е за сметка на 

общинския бюджет 

 
§ 5. Създава се нов § 7а в Преходни и Заключителни разпоредби със следния 

текст: Приложения с № 1, 2, 4, 5, 6 и 9 не се променят. Отменя се Приложение № 3 към 

чл. 12, ал. 2 от Наредбата и се приема ново Приложение № 3 към чл. 12а. от Наредбата.  

 

§ 6. Създава се нов § 10 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния 

текст: Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Куклен е приета с 

Решение № …………. от Протокол № ………… от ……………. година на Общински 

съвет Куклен и влиза в сила от влизане в сила на решението за приемането ѝ от 

Общински съвет Куклен. 

  

II. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен влиза в сила 

от деня на влизането в сила на решението за приемането ѝ от Общински съвет Куклен. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Куклен всички последващи действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

 

Приложения: 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в 

Община Куклен; 

2. Частична оценка на въздействието; 

3. Становище по финансовата обезпеченост на проекта, относно размера на 

предоставяните услуги и права;  

4. Предложение от Обществен съвет към ДГ „Приятели” гр. Куклен; 

5. Справка за постъпили предложения и становища. 

 

 

С уважение, 

 

ХРИСТО БОЖИНОВ     /п/ 

Заместник-кмет на Община Куклен 

 
Съгласували: 

Мариана Ганева                         /п/ 
Секретар на Община Куклен 

 

Мария Ковачева                         /п/ 
Директор на дирекция „АПИО, ФСД и МДТ” 

 

Изготвил: 

Недялка Георгиева                  /п/ 
Главен юрисконсулт 

 

Адв. Николай Чолаков             /п/ 


