
3. В Алинея 5 в изречението „Таксата се заплаща в размер на 50 на сто от пълния размер за” 

се допълват думите „по ал. 1”, с което то добива следния вид: 

„Чл.31. (5) Таксата по ал.1 се заплаща в размер на 50 на сто от пълния размер за:” 

§2. В Глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ III “Такси на детски ясли, детски градини, 

детска млечна кухня, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” 

се създава нов член 31а, със следния текст: 

 „Чл.31 а. (1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължително 

предучилищно образование, осъществявано от общински детски градини за: 

1.Деца, на които поне един от родителите е със загубена или намалена работоспособност 

от 71%  до 100%, с решение на ТЕЛК /НЕЛК; 

2.Деца на загинали родител/и при производствени аварии и природни бедствия, деца на 

загинали в изпълнение на служебен дълг; 

3.Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК /НЕЛК; 

4.Третото или следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата 

не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл.2 от 

Закона за лицата и семейството), лицето продължава своето средно образование, поради което 

няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете” по смисъла на 

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

предоставяни от община Първомай; 

 5.Деца – сираци или деца с един родител; 

 6.Деца близнаци или две лица от едно семейство в подготвителни групи; 

 7.Деца на които един от родителите е студент – редовно обучение; 

        8.Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за 

предходните 6 /шест/ календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена 

с Постановление на Министерски съвет за съответната година;  

 9.Деца, настанени в семейство на роднини или близки, както и за деца, настанени за 

отглеждане в приемно семейство, съгласно Закона за закрила на детето;  

  (2) Критериите по ал.1 не се прилагат за деца в задължително предучилищно 

образование, които са освободени от заплащане на такси за дейностите по хранене, 

финансирани и отговарящи на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно 

приобщаване в системата на училищното образование”, осъществяван с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” или друг аналогичен 

проект. 

 (3) Необходими документи за освобождаване от такса: 

1.копие на документ от ТЕЛК / НЕЛК- за случаите по чл.31а, ал.1, т.1; 

2.копие от акт за смърт – за случаите по чл.31а, ал.1, т.2; 

3.копие от експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК- за случаите по чл.31а, ал.1, т.3; 

4.копия от актове за раждане на всички деца - за случаите по чл.31а, ал.1, т.4; 

5.копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - за случаите по чл.31а, 

ал.1, т.5 и т.6; 

6.служебна бележка от ВУЗ - за случаите по чл.31а, ал.1, т.7; 

7.удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест 

календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларация – за случаите по 

чл.31а, ал.1, т.8. 



8.копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” и копие от договора, 

сключен с приемното семейство – за случаите по чл.31а, ал.1, т.9. 

 (4) За всяка една учебна година, документите по ал.3 се подават чрез Директора на 

детската градина до Директора на поделение „Образование и култура” при ОбА Първомай , в 

срок до 30 август. 

(5) За текущата учебна година 2020-2021г., документите по ал.3 се подават чрез 

Директора на детската градина до Директора на поделение „Образование и култура” при ОбА 

Първомай, в срок до 10 февруари 2021г..  

 (6)  Родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно образование 

към детските градини за периода от 01.01.2021г. до 31.05.2021г. и от 15.09.2021г. до 

31.12.2021г., заплащат такса в размер на 30 лв. Таксата се заплаща в зависимост от броя 

присъствени дни през месеца.  

  (7) В необхванатия времеви период определен в ал.6, а именно от 01 юни до 14 

септември, родителите или настойниците на децата в задължително предучилищно 

образование към детските градини заплащат таксата определена в чл. 31, ал.2,  в зависимост от 

броя присъствени дни през съответния месец.  

 

§3. В Глава втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ VIII “Други местни такси, определени със 

закон” в чл.48, ал.1 се създава нова точка 13а, със следния текст: 

 „13а. Такси за издаване на удостоверенията за регистрация на търговец,извършващ на 

таксиметров превоз на пътници  и за вписване на промени в издаденото удостоверение, а 

именно: 

а. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници - 100 лв.; 

б. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметровпревоз на пътници - 100 лв. 

в. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация на 

таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10 лв.; 

г. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация - 10 лв. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§4.  По смисъла на чл.31а, ал.6, разходите в размер на 12 лв., явяващи се разликата между 

дължимата такса посочена в чл.31, ал.2 и таксата посочена в чл.31а, ал.6, са за сметка на 

предоставяните средства от държавния бюджет съгласно Решение № 790/30.10.2020г. на 

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

натурални и стойностни показатели през 2021г.. 

 §5. Редът, начинът и изискванията, на които следва да отговарят таксиметровите 

превозвачи, както и издаването на удостоверенията от кметовете на общини или от техни 

оправомощени лица са подробно описани и заложени в Закона за автомобилните превози – чл. 

12, ал.2, ал.4 до ал.13. 

 


