
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ.9  НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

МОТИВИ:  
1. Причини, които налагат изменение и допълнение: 

В детските ясли и градини на територията на община Павел баня се обучават и полагат 

грижи за деца със степен на увреждания от/над 50%. Същите се нуждаят от повече 

грижи и средства за лечение.Това облекчение ще стимулира родителите да изпращат 

децата си на детска градина, където детето ще се социализира по-лесно. 

 

 
Стар текст 

 
Допълнение 

Чл.12 /1/ За ползване на детски 

ясли и детски градини се събират от 

родителите или настойниците месечна 

такса в размер на 25 лв.  

       /2/ /изм. с Решение № 619 от 

21.12.2017 г./ За ползване на детски 

градини се събират от родителите месечна 

такса в размер на: 

- 30 лв. за деца в първа 

възрастова група /3-4г./ и втора 

възрастова група /4-5/, съгласно 

чл.8 от Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. за 

предучилищното образование.  

- 25 лв. за деца в трета 

подготвителна възрастова група 

/5-6 г./ и четвърта 

подготвителна възрастова група 

/6-7 г./, съгласно чл.8 от 

Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование.  

       /3/ /изм. с Решение № 619 от 

21.12.2017 г./ Таксата с 50 на сто 

намаление се заплаща: 

- за деца, на които поне единия 

от родителите е редовен 

студент; 

- за деца близнаци.     

 

 

Чл.12 /1/ За ползване на детски ясли и 

детски градини се събират от родителите или 

настойниците месечна такса в размер на 25 лв.  

       /2/ /изм. с Решение № 619 от 

21.12.2017 г./ За ползване на детски градини се 

събират от родителите месечна такса в размер 

на: 

- 30 лв. за деца в първа възрастова 

група /3-4г./ и втора възрастова 

група /4-5/, съгласно чл.8 от Наредба 

№ 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование.  

- 25 лв. за деца в трета подготвителна 

възрастова група /5-6 г./ и четвърта 

подготвителна възрастова група /6-7 

г./, съгласно чл.8 от Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. за предучилищното 

образование.  

       /3/ /изм. с Решение № 619 от 

21.12.2017 г./ Таксата с 50 на сто намаление се 

заплаща: 

- за деца, на които поне единия от 

родителите е редовен студент; 

- за деца близнаци.    

            -    за деца със степен на увреждания 
от 50 до 100% 

 

 

 



 

 

 

 

 

МОТИВИ:  
2. Причини, които налагат изменение: 

Във връзка с отреждане на нов терен за разширение на съществуващо християнско 

гробище, парцелирането и номерирането ще предвиди единични гробни места. По тази 

причина текста в чл.36, т.3 се обезсмисля.  

 

 
Стар текст 

 
Нов текст 

чл. 36. За ползване на гробни места 

над 8 години се заплащат еднократно  

такси, както следва : 

 1. до 15 години - 5 лв. 

 2. за вечни времена - 25 лв. 

 3. за ползване на семейни гробни 

места: - до 10 години  и за всеки следващи 

10 години  по 12 лв; за вечни времена - 

100 лв. 

 

чл. 36. За ползване на гробно място над 

8 години се заплащат еднократно  такси, както 

следва : 

 1. до 15 години - 5 лв. 

 2. за вечни времена - 25 лв. 

3./отменена/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

СЪГЛАСНО ЧЛ.9  НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

МОТИВИ:  
3. Причини, които налагат изменение от 0.5 промила: 

Завишаването на разходите по дейността през 2020 год.в т.ч.: 

- Увеличаване отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

/ЗУО/ от 57 лв./тон на 95 лв./тон.  
- Промяна в минималната работна заплата /МРЗ/.   

 

 
Стар текст 

 
Изменение  

чл.7 ал. /2/ /изм. с Решение № 14, 

Протокол №3 от 22.12.2011г.; изм. с 

Решение №270, Протокол №19 от 

29.11.2012г.; изм. с Решение № 564, 

Протокол №36/20.12.2013г., изм. с 

Решение №833, Протокол №52/23.12.2014 

г.;изм. с Решение № 392,Протокол № 

чл.7 ал. /2/ /изм. с Решение № 14, 

Протокол №3 от 22.12.2011г.; изм. с Решение 

№270, Протокол №19 от 29.11.2012г.; изм. с 

Решение № 564, Протокол №36/20.12.2013г., 

изм. с Решение №833, Протокол 

№52/23.12.2014 г.;изм. с Решение № 

392,Протокол № 16/30.11.2016г./  
Размерът на таксата се определя в годишен размер: 



16/30.11.2016г./  
Размерът на таксата се определя в годишен 

размер, за жилищни и вилни имоти на 

гражданите, както и за жилищни и 

нежилищни имоти на предприятия, 

пропорционално на данъчната оценка за 

всички селища на общината в размер 5,5 

промила 

- осигуряване на съдове за съхраняване на 

битовите отпадъци /кофи, контейнери и 

други/ - 0,00 промила; 

- събиране, включително разделно, на 

битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за 

третирането им –2,40 промила; 

-проучване,  проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или 

други инсталации и съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, 

включително по чл.60 и чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците – 2,12 промила; 

- почистване на улични платна, площадите, 

алеите, парковете и др. територии от 

населените места предназначени за 

обществено ползване –0,98 промила; 

 

- за жилищни и вилни имоти на гражданите, както и 

за жилищни и нежилищни имоти на предприятия, 

пропорционално на данъчната оценка за всички 

селища на общината в размер  6 промила 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци /кофи, контейнери и други/ - 0,00 

промила; 

- събиране, включително разделно, на битовите 

отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за третирането им 

–2,69 промила; 

-проучване,  проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации и 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително 

по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците – 2,16 промила; 

- почистване на улични платна, площадите, алеите, 

парковете и др. територии от населените места 

предназначени за обществено ползване–

1,15промила; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


