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                           ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                   МАДЖАРОВО 
 
 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от  Ерджан  Сабахтин  Юсуф  – Кмет на община Маджарово 
 

Относно: изменение и допълнение на Наредбата № 4 за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услуги на територията на община Маджарово  
 

 
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 
       Промяна в Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на 
територията на община Маджарово се налага и във връзка с чл.283 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, съгласно който държавата подпомага заплащането на таксите от родителите, 
дължими за хранене на деца в задължителното предучилищно образование.Размерът на средствата и 
механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в РМС № 790 от 30.10.2020 г. 
Съгласно чл.283, ал.10 от Закона за предучилищното и училищното образование условията и редът за 
подпомагане на родителите за заплащане на такси дължими за хранене на деца в задължителното 
предучилищно образование следва да бъдат определени в  Наредба № 4 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Маджарово. 
           С Решение № 138 от 10.06.2021 г. Общински съвет Маджарово даде съгласие за въвеждане на 
задължително предучилищно образование на 4-годишните деца, което налага промяна в Наредба № 4 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Маджарово. 
        Предлагам Общински съвет да приеме следния проект за 
  
 

                                             Р Е Ш Е Н И Е: 
 

     
         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Маджарово изменя Наредбата № 4 за 
определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги на територията на община 
Маджарово: 
 
                                              
 Глава ІI, Раздел III „Такси за детски градини “ 

се правят следните изменения и допълнения : 
 

1. В чл.18/2/ се изменя така:  
/2/ За  деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка  за периода от 15 септември до 31 май 
таксата е в размер на 40% от таксата за храна; 
 
 
 
Кмет на община Маджарово:…………… 
                                        /Ерджан Юсуф/ 
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