
 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на 

Наредба № 7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на 

община Любимец. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов - Кмет на Община 

Любимец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 185 

 

 

на ОбС, прието с протокол  № 18 от 26.03.2021 година 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл.283, ал.9, ал.10, т.1, ал.11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, 

  

Общински съвет - Любимец  

                                                                         

  

    Р Е Ш И: 

 

Приема изменения и допълнения на Наредба № 7 от 26.03.2013 г. за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец, както 

следва: 

§1. Създава се нов чл.22а, със следния текст: 

Чл. 22а. (1) Не се заплаща дължимата месечна такса по чл.22, ал.3 за деца от детската 

градина, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз, чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове – до приключване на проекта. 

(2) Таксите за децата, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-

0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, се заплащат по проекта 

до неговото приключване. 

 

§2. Създава се нов чл.22б., както следва: 

 Чл. 22б. (1) Дължимата месечна такса по чл.22, ал.3 за децата в задължително 

предучилищно образование е за сметка на средствата по норматива за подпомагане заплащането на 

такси по чл.283, ал.9 от Закона за предучилищно и училищно образование, определен в решението 

на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през съответната бюджетна година. 



(2) За всички деца в задължително предучилищно образование дължимата от родителите 

месечна такса се подпомага от държавата в размери, определяни ежегодно с решения на Общински 

съвет-Любимец за съответната бюджетна година, в зависимост от размера на средствата получени в 

бюджета на Община Любимец. 

(3) Подпомагането по ал.1 се осъществява по следния начин: 

1. Подпомагане в пълен размер на таксата по чл.22, ал.3 за децата в задължително 

предучилищно образование от трета група на детската градина (децата на 5-годишна възраст). 

2. Подпомагане в размер до 75% от таксата по чл.22, ал.3 за останалите деца в задължително 

предучилищно образование в детската градина. 

 (4) Децата в задължително предучилищно образование, отговарящи на съответните 

критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, чиито такси се заплащат по проекта до неговото приключване, не 

получават финансиране по реда на ал.1. 

 

§3. Допълва § 8 от ПЗР на Наредба № 7 както следва: 

- След текста „…и влиза в сила от 01 октомври 2020 г. …“ се добавя текста Изменена и 

допълнена с Решение № …… по Протокол № ….. от …. и влизат в сила от 01.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                              / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                            


