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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 422 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с 

Протокол № 46 

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 

 

 
Мотиви: 

През 2022 г. бе изменен Законът за предучилищното и училищното образование 

(ДВ, бр. 17 от 2022 г), като бяха отменени текстовете - ал. 10 на чл. 283 и ал. 2, 3 и 4 на 

чл. 298. Отменените текстове регламентираха начина, по който се определят таксите, 

които родителите заплащат при посещение на децата им в предучилищно и 

задължително предучилищно образование. Беше изменен и Законът за местните данъци 

и такси (ДВ, бр. 17 от 2022 г), като бе отменен е чл. 81 за събирането от родителите и 

настойниците на месечни такси за ползването на детски ясли и детски градини. 

Съгласно действащата ал. 1 на чл. 298 на Закона за предучилищното и училищното 

образование от 01.04.2022 г. издръжката на децата в предучилищното образование в 

държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от 

държавния бюджет и със средства от общинския бюджет. С оглед на тези промени в 

закона, родителите не дължат заплащане на такси за посещение на децата им в яслени 

групи и в другите възрастови групи на детските градини на територията на община 

Николаево. Допълнителните услуги, предлагани от детските градини извън държавните 

образователни изисквания по желание на родителите или настойниците, съобразно 

интересите и потребностите на децата, се заплащат съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗПУО и 

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

територията на община Николаево. 

 

 

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

местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци такси и §5 от Закона за 

изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Общински съвет 

Николаево  

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

I. Приема частични промени в отделни текстове на Наредбата №9 за 

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

на Община Николаево, както следва: 

1. ГЛАВА ПЪРВА – „Общи разпоредби“ 

- чл. 2, т. 3 се заличават думите „детски ясли“ и „детски градини“. 

 

2. В ГЛАВА ВТОРА, Раздел III се заличават думите „детски ясли, градини“. 
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Отменят се  

Чл.22, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, и чл. 25, ал. 1, т. 1  

 

 

Отпада обозначението „параграф“ 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


