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СТАНОВИЩЕ 
ОТ Д-Р ИВЕЛИНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕЦОВА - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 
9 от ЗМДТ. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 01.06.2020 г. на официалната интернет страница на Община Лясковец 
(wvvw.lyaskovets.bg) е публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените 
на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. След запознаване с т. нар. 
„доклад“ и предложението от Емилия Жилиева - общински съветник в Общински съвет 
Лясковец за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 
(Наредбата), в законоустановения 30-дневен срок по чл. 26, ал. 4 във вр. с ал. 3 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА) излагам следното становище: 

Предвижданата промяна в Наредбата е свързана с отпадане на таксата, която 
родителите заплащат за ползване на детски ясли на територията на Община Лясковец, а 
именно: 

- чл. 1, ал. 1, т. 3 от проекта на наредба предвижда отпадане на текста „детски 
ясли”, като същият придобива следното съдържание: „,..за ползване на детски кухни, 
детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални услуги 

- чл. 25, ал. 1 от проекта на наредба предвижда, че: „...За ползване на детски 
градини се събира месечна такса, в размер от родителите или настойниците в размер на 
40 ле.“, като се отменят т. 1 и т. 2 на чл. 25, ал. 1, съгласно които: „...За ползване на детски 
ясли и детски градини се събират месечни такси от родителите или настойниците в 
следните размери: 
за детски градини - 40.00лв. 
за детски ясли -35.00 лв. “ 

На първо място, следва да отбележа, че чл. 1. ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец. 
съгласно чл. 9 от ЗМДТ (наредбата) не съдържа точки, а гласи единствено: ,, ...С тази 
Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услуги и права, предоставяни на физически и юридически лица, 
реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Лясковец.“. В чл. 1, ал, 2 от 
наредбата е предвидено, че същата се прилага за определяне и администриране на 
събираните местни такси за изброени в подточки видовете услуги, като т. 3 се отнася за 
„ ...ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домашен социален патронаж и 
други общински социални услуги“. 

НЕ СЕ ПРИЕМА 
МОТИВИ: 

На 01.06.2020 г. на официалната интернет страница на Община Лясковец 
(wvvw.lyaskovets.bg) е публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и 
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените 
на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

Изменението касае чл.1 ал.2 т.3 – което е видно от качения проект за изменение на 
наредбата. 
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1. На следващо място, с публикувания „доклад” за предложение за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените 
на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, не са изпълнени законовите 
изисквания на чл, 26 и чл. 28 от ЗНА. Мотивите в публикувания доклад са общи и 
формални, като по същество не съдържат необходимите реквизити и не изпълняват 
реално изискването на закона. Предвид обстоятелството, че промяната в наредбата 
предвижда отпадане на такса, която родителите заплащат за ползване на детски ясли, не е 
направена финансова обосновка във връзка с тази промяна и нейното отражение 
върху бюджета на общината. 

Наред с това, в изготвения „доклад” от вносителя на предложението Емилия 
Жилиева е направен бегъл опит за финансова обосновка във връзка с промяната и нейното 
отражение върху бюджета на общината, но тази обосновка както и самата тя е посочила, 
касае единствено последните четири месена от финансовата година (от 01.09.2020 г. до 
31.12.2020 г.). Доколкото обаче промяната в наредбата предвижда не временно (единствено 
за 4 месеца) освобождаване от заплащане на такса за ползване на детска ясла, а постоянно, 
то това безспорно доказва, че не е направена финансова обосновка във връзка с безсрочното 
освобождаване от заплащане на такса за ползване на детска ясла и нейното отражение върху 
бюджета на общината. 

На следващо място, твърдението, че средствата от „ ...около 3500 лв. “ ще бъдат 
„осигурени от неосъществимите разходи по повод отмяната на културните мероприятия 
по повод празника на града - 29 юни, които според разчетите на културния календар 
възлизат на 10 000 лв. “ или от „ ...Фонд резервен от 2020 г." е несъстоятелно, поради 
следните мотиви: 

а). По отношение на предложението на вносителя Емилия Жилиева средствата да 
бъдат „...осигурени от неосъществимите разходи по повод отмяната на културните 
мероприятия по повод празника на града - 29 юни, които според разчетите на културния 
календар възлизат на 10 000 лв. 

Средствата в размер на 10 000 лв. са предвидени в бюджета на Община Лясковец за 
2020 г. за тържествените, културни и спортни мероприятия по повод Празника на град 
Лясковец - 29 юни. Поради усложняваща се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на инфекцията от COVID-19 на територията на страната, с Решение № 
96/14.05.2020 г. на Общински съвет Лясковец същите бяха отменени, както и бе 
преустановено провеждането на културни и спортни мероприятия, включени в Културния 
календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. 
и в Календарната план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец в 
Община Лясковец за периода от 01.04,2020 г. до 31.12.2020 г., за времето до отмяна на 
забраната за масови мероприятия. 

Към настоящия момент сумата в размер на 10 000 лв. не е прехвърлена от 
съответния параграф и средствата за предвижданото освобождаване от заплащане на такса 
за ползване на детска ясла не могат да бъдат „ ...осигурени от неосъществимите разходи по 
повод отмяната на културните мероприятия по повод празника на града - 29 юни... ", т.к. 
част от тази сума ще бъде използвана за честване на 140 години Лясковец - град, което 
мероприятие бе предвидено да се проведе на 15.03.2020 г., но поради обявеното извънредно 
положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание, не се състоя. Предвижда се 
мероприятието да бъде проведено през м. септември 2020 г., като в същото ще бъдат 
включени и част от мероприятията, които бяха предвидени за Празника на град Лясковец - 
29 юни, при изявено желание от организаторите им - издаване и представяне на стихосбирка 
на лясковски творци; традиционна сватба; красотата на българската носия (етно-ревю). 
Предвижда се и празнична програма е гост - изпълнител по случай честването на 140 години 
Лясковец - град. 

Следва да се отчете и факта, че сумата в размер на 10 000 лв. не е константна 
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величина, а е предвидена в текущата финансова година (2020 г.) за тържествените, културни 
и спортни мероприятия по повод Празника на град Лясковец - 29 юни. Всяка финансова 
година с приемане на бюджета на Общината се определя различна сума за тържествени, 
културни и спортни мероприятия по повод празника на града. Въпреки че през тази 
финансова година средствата все още не са изразходени поради епидемична обстановка, 
свързана с разпространението на COVID-19, то това не води до извода, че през следващата 
година същите няма да бъдат използвани по предназначение за тържествени мероприятия 
по повод празника на град Лясковец - 29 юни, за да бъдат осигурени от тези средства 
разходите от освобождаване от заплащане на такса за ползване на детска ясла от тези 
средства. 

 
НЕ СЕ ПРИЕМА 
МОТИВИ 

Поради усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 
инфекцията от COVID-19 на територията на страната, с Решение № 96/14.05.2020 г. на 
Общински съвет Лясковец същите бяха отменени, както и бе преустановено провеждането 
на културни и спортни мероприятия, включени в Културния календар на Община Лясковец 
за периода от месец април до края на месец декември 2020 г. и в Календарната план - сметка 
за спортните и младежки дейности в Община Лясковец в Община Лясковец за периода от 
01.04,2020 г. до 31.12.2020 г., за времето до отмяна на забраната за масови мероприятия. 

По повод празника на град Лясковец 29 юни в културния календар на община 
Лясковец са заложени 10 000 лв. Тези средства не са използвани. 

Предстои тези средства, след решение на общински съвет да бъдат ползвани 
за други цели. 

3500 лв. могат да бъдат пренасочени за дофинансиране на ДЯ „Мир“ – гр. 
Лясковец и така да бъде финансово обезпечено моето предложение.  

Що се касае за необходимите средства за следващата календарна година-  те 
ще бъдат заложени в бюджет 2021 на Община Лясковец. 

 
б). По отношение на предложението средствата от „...около 3500 лв.” да бъдат 

осигурени от ,, Фонд резервен от 2020 г. 
В приходната част на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. са планирали 

постъпления от фонд „Приватизация“ в размер на 119 982 лв., които в разходната част са 
планирани в резерв в размер на 119 982 лв. Средствата от „ около 3500 лв. " не могат бъдат 
осигурени от „Фонд резервен от 2020 г.“, поради факта, че разпоредбата на чл. 127, ал, 3 от 
Закона за публичните финанси (311Ф) изрично предвижда за какво могат да бъдат 
разходвани постъпленията от приватизация, а именно: само за придобиване и основен 
ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, 
както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и 
техническата инфраструктура. 

2. В мотивите към предложението за изменение и допълнение на Наредбата е 
посочено, че ..... Във връзка с пандемията от COV1D-19, се увеличи броя на безработните 
лица, както в страната, така и па територията на Община Лясковец. Много от 
родителите са в затруднено финансово положение и изпитват трудности при 
отглеждане на своите деца... “. 

Както бе посочено и по-горе, промяната в наредбата не предвиждана временно 
освобождаване от такса за ползване на детска ясла, за да бъде обвързано с епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната. Нещо 
повече - при внасяне на предложението за изменение на Наредбата не е отчетен факта, че 
към настоящия момент е преустановено действието на наложените противоепидемични 
мерки, които доведоха до ограничаване или преустановяване дейността на определени 
обекти и до преустановяване дейността на някои работници както на територията на 
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общината, така и на територията на страната. 

3. На следващо място, в мотивите към предложението за изменение и попълнение на 
наредбата е посочено, че целта на предвижданото отпадане на таксата за ползване на 
детски ясли е .... да бъде увеличен обхвата и средната месечна посешаемост в детските 
ясли... без обаче да е направен социално-икономически анализ от вносителя за следните 
обстоятелства: 

- колко от децата на яслена възраст (от тримесечна до тригодишна възраст) са 
обхванати в детските заведения на територията на общината и какъв е броят на децата, 
които биха постъпили в детска ясла при липса на такси; 

- колко от необхванатите деца в яслена възраст не посещават детска ясла поради 
финансова невъзможност, както и 

- колко от децата в яслена възраст посещават детска градина, а не детска ясла, по 
избор на родителя, въпреки по-скъпата такса. 

Също така липсват данни за направена анкета от Директора на детската яслата 
колко от децата от випуск 2018 г. биха се записали в детската ясла с или без такси. 

При внасяне на предложението за изменение на наредбата не е отчетен и факта 
колко деца в яслена възраст ползват услугата „детска кухня”, но децата им не посещават 
детска ясла, както и какви са причините за това. 

НЕ СЕ ПРИЕМА 
МОТИВИ 

От родените през 2017 година малко над  50 деца, в  детска ясла ,,Мир” за  
2019 г. са постъпили 25 деца. По наши данни 33 деца на яслена възраст /от 1 до 3 
.г/ са приети  в детските градини.  

На родителите на тези деца им е обяснено, че в детските градини на 
територията на общината имат разкрити яслени групи. А не, че градината има 
право да приема деца на 2 годишна възраст.  

Трябва да изтъкнем и факта, че в детските градини за децата на възраст 
от 2-3 години  ще се грижи 1 учителка на смяна и 1 помощник възпитател 1 и 2 
смяна, която е дежурната леличка, занимаваща се с хигиената на двете групи -
едновременно. Също така трябва да се отчете и факта, че децата на яслена 
възраст записани да посещават детска градина, влизат в групи с деца на възраст 
от 3-4 години. 

Докато персонала, които се грижи за децата в групите на детската ясла е 
2 медицински сестри и 2 детегледачки само в една група. Групите са с по-малка 
численост  и по-добри грижи поради повечето персонал. Също така в яслата  
може да осигури  по-добра профилактика  на децата поради малката численост 
в групите, хранене според нуждите до 3 годишна възраст, обезопасени, 
сертифицирани детски площадки за игра на деца до 3 годишна възраст, а 
всичко това е причина и за по-ниската заболеваемост на децата в яслата.  
 

При направена анкета сред родителите на децата родени през 2018 г, се 
очаква да постъпят около 80% от родените, другите 20%, не живеят на 
територията на общината. 

Услугата   Детска кухня  се ползва средно от 25 деца на възраст от 6 
месеца до 3 години  и по-голяма възраст. Повечето деца , след навършване на 2 
години постъпват в детската ясла. 
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4. В мотивите към проекта за изменение на Наредбата е посочено, че:  .................. С 
премахване на тази такса ще се обхванат всички деиа на територията на общината... 
както и че ................................ ме се осигури равен достъп до качествено образование... 

Противно на така изложените мотиви, децата от населените места на територията на 
общината (с. Драгижево, е. Мерданя, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Джулюница) няма да 
могат да се възползват от тази привилегия, т.к. в населените места от територията на 
общината има само детски градини, които децата посещават при навършване на 2- годишна 
възраст. 

От друга страна, разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от Закона за предучилищното и 
училищното образование дава възможност на родителите по тяхна преценка и при наличие 
на свободни места, да запишат децата си в детска градина при навършени 2 години към 
началото на учебната година на постъпването. Това води до логичния извод, че от една 
страна родителите с адресна регистрация в гр. Лясковец, които по една или друга причина 
са решили да запишат децата си в детска градина при навършване на 2- годищната им 
възраст, а не в детската ясла, не могат да ползват тази привилегия, а от същевременно се 
толерира само едно детско заведение, отглеждащо деца на територията на Община 
Лясковец. Това е дискриминиращо, както по отношение на родителите на деца, които не 
посещават детска ясла, а детската градина, така и по отношение на останалите детски 
заведения на територията на Община Лясковец. 

 

5. По отношение на посоченото в мотивите за изменение на наредбата, че 
отпадането на таксата, която родителите заплащат за ползване на детска ясла ше донесе 
 .... финансови облекчения на родителите и ще се осигури по-пълна зашита на 
обществения интерес 

Противно на изложените мотиви, че отпадането на такса за ползване на детски ясли 
ще осигури по-пълна защита на обществения интерес, считам, че чрез отпадане на 
процесната такса се толерира една малка част от гражданите на Община Лясковец, 
поради следните мотиви: 

а). На първо място, отпадането на такса за ползване на детска ясла засяга само 
определен кръг лица - семействата с деца от 3-месечна до 3-годишна възраст, които биха се 
възползвали от финансовото облекчение при ползване детската ясла в гр. Лясковец, а 
средствата за издръжка на техните деца ще се осигуряват от данъкоплатците на цялата 
община, включително и от тези, които са лишени от възможността да ползват тази 
привилегия, а именно: 

- родители с адресна регистрация в населените места от територията на общината, 
чиито деца посещават детска градина при навършване на 2-годишна възраст към началото 
на учебната година на постъпването, т.к. в населените места от територията на общината 
има само детски градини, както и 

- родители на деца от гр. Лясковец, които по тяхна преценка са се възползвали от 
правото си по чл. 57, ал. 2 от ЗПУО и са записали децата си в детската градина при 
навършване на 2-годишната им възраст, а не в детската ясла в гр. Лясковец. 

б) . От друга страна, при направеното предложение за отпадане на процесната такса, 
не е взет предвид факта, че средната за общината данъчна тежест по отношение на 
заплащането на данък върху недвижимите имоти и такса „Битови отпадъци“ в годишен 
размер за едно домакинство е средно 120,00 лв. По-големият процент от данъчно 
задължените лица на територията на общината заплащат годишно между 50,00 - 70,00 лв. за 
данък върху недвижимите имоти и такса „Битови отпадъци“. 

Съгласно чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) таксата за битови 
отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по: 

- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране; 
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- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места и селищните образувания в общината. 
С приходите от данъка върху недвижимите имоти се покриват разходите за местни 

дейности, каквато е и издръжката на децата в детската ясла. Чрез прости аритметични 
сметки е видно, че ползвайки детска ясла без заплащане на такса едно домакинство с 
годишни данъчни задължения към общината в размер на 50,00 - 100,00 лв. ще получава 
лично финансово облекчение в размер на 350,00 лв. годишно (ако детето посещава 10 
месеца от годината детска ясла), които средства ще са осигурени от данъците и таксите на 
останалата част от гражданите на общината. 

Нещо повече - предвидено е цялостно отпадане на таксата за ползване на детски 
ясли, без да е взето предвид, че от тази безплатна услуга ще се възползват както лица с 
ниски доходи, така и лица с финансова осигуреност, а по-справедливо би било да се 
предложи размер на средномесечния доход на семейство като критерий за ползване на 
детска ясла без заплащане на такса или за освобождаване от такава. При условие, че не е 
предвиден размер на средномесечен доход на семейство като критерий за ползване на 
детска ясла без заплащане на такса, това може да доведе до несправедливост спрямо 
останалите граждани на Община Лясковец, които може да имат по-ниски доходи, а чрез 
заплатените от тях данъци и такси ще се осигуряват средства за ползване на услугата детска 
ясла без заплащане на такса от семейства с високи доходи. 

 
НЕ СЕ ПРИЕМА 
МОТИВИ 
Родителите на децата от населените места на територията на общината (с. 

Драгижево, е. Мерданя, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Джулюница) и родителите на деца от 
град Лясковец,  могат да се възползват от безплатната такса на детската ясла и да запишат 
своите деца – на възраст от от 3-месечна до 3-годишна възраст. Въпрос на преценка от тяхна 
страна е да решат къде техните деца да се обучават. Това по никакъв начин не ги ограничава 
да се възползват от безплатната услуга 

По отношение на твърдението , че от тази безплатна услуга ще се възползват както 
лица с ниски доходи, така и лица с финансова осигуреност, трябва да се отбележи, че и сега 
родителите на децата посещаващи детската ясла плащат еднаква по размер такса, 
независимо от доходите си. Също така трябва да отбележим, че в село Джулюница има 
ЯСЛЕНА група, която е филиал към ДЯ „МИР”. 

 
в) . На следващо място, не е взет предвид и факта, че предложените промени в 

наредбата ще обхванат не само децата, чиито родители са с адресна регистрация на 
територията на Община Лясковец, а всички деца, независимо с каква адресна 
регистрация са родителите им. 

При условие, че не е поставено ограничение да не се заплаща такса за ползване на 
детска ясла единствено за деца, чиито родители са с адресна регистрация на територията на 
Община Лясковец, това би довело до интерес на родители с деца от съседните на Община 
Лясковец общини да ползват детската ясла в гр. Лясковец безплатно, т.к. в съседните на 
Община Лясковец общини не предлагат безплатна услуга за ползване на детски ясли 
(Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Елена и Община Стражица). 
Това води до логичния извод, че от заплатените данъци и такси от граждани на Община 
Лясковец ще бъдат издържани и деца от териториите на други общини, чиито родителите не 
са данъкоплатци в Община Лясковец, а бюджетът на общината ще покрива разходите за 
тяхната издръжка. 
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г) . Предвиденото отпадане на таксата за ползване на детски ясли не би довело до 
постигане на целта на предложението за промяна, а именно: „ ...задържане на младите хора 
в общината... ", поради следните аргументи: 

Община Лясковец е развита в икономическо отношение община, предлагаща 
трудова заетост и осигуряваща работни места за населението, като безработицата е много 
под средната за страната. Както бе посочено по-горе, съседните на Община Лясковец 
общини не предлагат безплатна услуга за ползване на детски ясли (Община В.Търново, 
Община Г. Оряховица, Община Елена и Община Стражица). Така за семействата с деца на 
яслена възраст не съществува алтернатива за безплатно ползване на детска ясла в община 
близо до Община Лясковец, поради което не съществува и риск те да изберат детски ясли от 
съседните общини поради безплатната услуга. 

Подобна промяна не би стимулирала младите семейства да останат да живеят и 
работят на територията на общината, което би могло да реши проблеми на демографската 
криза, а напротив ще стимулира граждани на други общини да записват децата си в 
детските ясли на територията на Община Лясковец, поради факта, че същите са 
безплатни, а в съседните на Община Лясковец общини - не са, доколкото не е въведено 
изискване родителите на децата да са с адресна регистрация на територията на Община 
Лясковец. 

д) . На следващо място, в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ ясно са разписани принципите при 
определяне на таксите за услугите, които населението получава, като ал. 3 предвижда, че 
размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината ио 
предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 
защита на обществения интерес. 

При изготвяне на предложението за изменение на Наредбата, отнасящо се до 
отпадане на таксата за ползване на детска ясла, не е взето предвид, че предвидената в чл. 
25, ал. 1, т. 2 от Наредбата такса за ползване на детска ясла в размер на 35,00 лв. не 
възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на услугата, а е 
приложен вече принципът, заложен в чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ с цел защита на 
обществения интерес и постигане на социален ефект за ползвателите както на детски 
ясли, така и на детски градини на територията на общината. 

Месечният разход за издръжката на едно дете, посещаващо детска ясла, е в размер 
на 95,00 лв., а определената в чл. 25, ал. 1, т. 2 от наредбата такса в размер на 35,00 лв. 
покрива единствено част от разхода за храна на детето. Разликата между месечния разход за 
издръжка на дете, ползващо детска ясла (95,00 лв.) и определената в чл. 25, ал. 1, т. 2 от 
наредбата такса в размер на 35,00 лв., общината дотира (покрива) със средства от местните 
приходи в общинския бюджет. 

Нещо повече - видно от чл. 25, ал. 2 от наредбата таксата се заплаща 
пропорционално на дните, в които детето е посещавало детска ясла, т.е. таксата не е 
константна величина, а за дните, през които детето не посещава детската ясла, родителите 
не заплащат такса. 

 
НЕ СЕ ПРИЕМА 
МОТИВИ 
Трябва да отбележим, че единния разходен стандарт за дете посещаващо 

детската ясла е 4848 лв. – годишно. Издръжката на едно дете от общинския бюджет е в 
размер  на около 1140 лв. годишно. Увеличаването на децата ще е само един плюс за 
община Лясковец и неминуемо ще доведе:  

 първо до откриване на нови работни места,  защото ще се увеличат 
групите на децата и от там персонала. 

 второ до намаляване на сумата за издръжка на дете от общинския 
бюджет.  
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е) . В така направеното предложение от вносителя не е отчетен факта, че в 

наредбата са предвидени различни хипотези, при които родителите на деца, които 
ползват какго детска ясла, така и тези, ползващи детска градина, заплащат такса в 
намален размер или се освобождават от заплащане на такса: 

- чл. 25, ал. 4 от наредбата предвижда, че: „ ...Таксата се заплаща в намален размер 
в следните случаи; 

1. когато две деца от едно семейство са приети в едно и също или в различни 
детски заведения на територията на общината, таксата за второто дете се заплаща с 
50 % намаление; 

2. таксата за деца с един родител се заплаща с 50 % намаление; 
3. таксата за деца, на които и двамата родители са редовни студенти, се заплаща 

с 50 % намаление; 
4. таксата за деца на многодетни семейства (с три ши повече деца, посещаващи 

едно или различни детски и/или учебни заведения на територията на общината), се 
заплаща с 50 % намаление. “; 

- по силата на чл. 25, ал. 5 от наредбата „ ...При семейства с деца - близнаци и 
тризнаци, второто дете заплаща месечна такса в размер на 50 %, третото дете в размер 
на 25 % и всяко следващо се освобождава от таксата, определена по ал. 1. 

- чл. 25, ал. 7 от наредбата предвижда, че: „ ...Освобождават се от заплащане на 
такса: деца - пълни сираци; 

1. децата, на които двамата родители са с намалена работоспособност 70 % и над 
70 % с решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

2. деца, чийто родител е загинал при производствена авария, природно бедствие или 
в изпълнение на служебен дълг; 

3. деца с трайни увреждания, посещаващи детска градина/ясла, за които има 
решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

4. деца на многодетни семейства, подлежащи на задължително предучилищно 
възпитание; 

5. девето и следващо дете в едно семейство. " 
Видно от гореизложеното, и към настоящия момент в наредбата са предвидени 

облекчения за заплащане на такса в намален размер или за освобождаване от такса, 
но не единствено за едно детско заведение на територията на общината, а за всички (както 
детска ясла, така и детски градини). 

НЕ СЕ ПРИЕМА 
МОТИВИ 
Изменението на наредбата не ще въздейства на тази част от наредбата, където 

има облекченията описани по горе, напротив тя е още една стъпка в тази посока. 
 
 

6. В направеното предложение за изменение на наредбата не е взето предвид, че 
отпадане на таксата за ползване на детски ясли би довело до следните рискове в 
общинския бюджет: 

а) . На първо място, както бе посочено и по-горе, в предложението за промяна на 
наредбата не е поставено ограничение да не се заплаща такса за ползване на детска ясла 
единствено за деца, чиито родители са с адресна регистрация на територията на Община 
Лясковец, което би довело до интерес родители на деца, от съседните на Община Лясковец 
общини, да ползват безплатно детската ясла в гр, Лясковец. Това означава, че бюджетът на 
общината ще покрива разходите за издръжка и на деца, чиито родители не са 
граждани на Община Лясковец и от тях не постъпват приходи в общинския бюджет. 

б) . При отмяна на таксата за ползване па детска ясла, общинският бюджет ще трябва 
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да поеме пълната сума по издръжка на услугата предлагана в детската ясла, което ще 
наложи планирани средства но едни дейности да бъдат прехвърлени към бюджета на 
детската ясла и тези дейности да останат финансово неосигурени. Това е несправедливо 
спрямо останали данъкоплатци - граждани на общината. 

в) . Не е отчетен и факта, че в детските градини в селата от територията на общината 
има само по една група, която е разновъзрастова (смесена) група - с деца от 2 - 6 годишна 
възраст. Записването на част от децата в детската ясла в гр. Лясковец ще доведе до намален 
брой деца в детските градини в селата, което ще се отрази върху прихода от делегираните от 
държавата дейности и недостиг на финансови средства за Фонд „Работна заплата“ на 
персонала. Този недостиг ще трябва да се дофинансира от общинския бюджет, а ако не 
може да бъде дофинансиран поради недостатъчни местни приходи в общинския 
бюджет, това ще доведе до евентуални съкращения на персонала в детските градини в 
селата, както и до риск от закриването им. 

 
г) . От друга страна намаленият брой деца в детските градини в селата ще създаде 

проблеми със записването на задължителния брой деца за сформиране на група в детската 
градина и средномесечната посещаемост, заложени в нормативни документи, което би било 
довело до риск от закриване на детски градини в някои от селата. 

НЕ СЕ ПРИЕМА 
МОТИВИ 
 

 По отношение , че… не е взет предвид и факта, че в детските градини в 
селата от територията на общината има само по една група, която е 
разновъзрастова (смесена) група - с деца от 2-6 годишна възраст. Записването на 
част от децата в детската ясла в гр. Лясковец ще доведе до намален брой деца в 
детските градини в селата, което ще се отрази върху прихода от делегираните от 
държавата дейности и недостиг на финансови средства за Фонд „Работна 
заплата“ на персонала. Този недостиг ще трябва да се дофинансира от общинския 
бюджет, а ако не може да бъде дофинансиран, поради недостатъчни местни 
приходи в общинския бюджет, това ще доведе до евентуални съкращения на 
персонала в детските градини в селата, както и до риск от закриването им…, 
считам че децата на възраст между две и три години, които посещават детските 
градини в селата на Община Лясковец са много малко на брой и това по никакъв 
начин няма да доведе до евентуално закриване на детските градини по селата. 

 Още повече, че в с. Джулюница  има яслена група , която в момента не 
функционира единствено и само защото няма достатъчен брой деца на възраст от 3 
месеца до 3 години. Записването на по-вече деца ще даде възможност за откриване 
на яслена група в с.Джулюница.  

 


