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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Д-р Дарин Димитров
Кмет на община Търговище

Относно: Пълно подпомагане на заплащане на дължими от родителите такси за дейностите
по хранене на деца в задължително предучилищно образование (5 и 6 - годишните деца) за
периода 01.10. - 31.12.2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение на МС № 790/30.10.2020 г. е определен норматив за подпомагане заплащането
на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лв. за дете в задължително предучилищно
образование за 2021 г. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на
дължимите от родителите/настойниците на децата такси се предоставиха по бюджета на Община
Търговище, като първостепенен разпоредител с бюджет. Условие в определения норматив беше
не по-малко от 50 на сто от сумата да се използва за пълно подпомагане на заплащането на
таксата от родителите.
В тази връзка на първото проведено през 2021 г. заседание на Общински съвет Търговище
е прието изменение в Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община
Търговище, считано от 01.01.2021 г., което имаше за цел пълно и частично освобождаване от
заплащането на дължимите от родителите такси на 5 и 6-годишните деца да се извърши в
учебното време на учебната година.
След направени анализи от експерти от Общинска администрация за първото тримесечие
на годината се установи, че необходимите средства за подпомагане заплащането на дължимите
такси са достатъчни и за пълното и частично подпомагане и за периода през неучебното време. С
Решение № 1 по Протокол № 23 от 27.05.2021г. на Общински съвет Търговище беше изменена и

допълнена Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
права на територията на община Търговище, с което направеното предложение беше прието.
Експертната група извърши анализ на изразходваните средства в периода януари –
септември 2021 г. и направи следните констатации:
1. Изразходвани средствата в периода 01.01 - 30.09.2021 г.
Месец от
2021 г.

Прогнозен размер
на необходимите
средства (лв.)

Общ брой
присъствия на 5
и 6-годишни
деца

Общ размер на
изразходваните
средства (лв.)

Остатък на
средства
(к.2 – к.4)
(лв.)

1

2

3

4

5

Януари

14 468

10 330,87

1 457,63

Февруари

15 163

11 339,71

448,79

Март

9 815

7 418,91

4 369,59

Април

12 192

9 459,50

2 329,00

10 537

8 278,57

3 509,93

Юни

11 017

8 735,47

3 053,03

Юли

7 586

6 157,06

5 631,44

Август

1 951
9 101

1 539,16
6 592,60

10 195,34
5 195,90

69 905,85

36 190,65

11 788,50

Май

Септември
Общо

106 096,50

91 830
присъствия

2. Максимален размер на необходимите средства за периода 01.10. - 31.12.2021 г.
Месец от
2021 г.

Максимален брой присъствия на 5 и 6годишни деца
в гр. Търговище

Октомври
Ноември
Декември
Общо

14 259
14 938
14 259
43 456 присъствия

в групите в селата на
общината
3 129
3 278
3 129
9 536 присъствия

Максимален размер на
необходимите средства
(лв.)

25 230,45
26 437,90
25 230,45
76 898,80

3. Общ прогнозен размер на средствата за 2021 г.
Общ размер на
средствата от
РМС №
790/30.10.2020
за 2021 г. по
бюджета на

Изразходвани
средства за
периода 01.01 30.09.2021 г.
(лв.)

Налични средства
по бюджета на
Община
Търговище към
01.10.2021 г.
(лв.)

Максимален
необходим
размер на
средствата за
периода 01.10 31.12.2021 г.

Прогнозен
недостиг от
средства за
01.10. 31.12.2021 г.
(к. 4 - к. 3)

Община
Търговище
(лв.)
1
141 462,00

(к.1-к.2)

(лв.)

(лв.)

2

3

4

5

69 906,00

71 556,00

76 898,80

5 342,80

Извършеният от експертната група анализ показва, че са налице достатъчно финансови
средства за да се премине към пълно подпомагане заплащането на такси от родителите на деца в
задължително предучилищно образование (5 и 6-годишни деца) в периода октомври-декември
2021 г.
С направеното предложение ще се изпълни условието на РМС № 790/30.10.2020 г. (не помалко от 50 на сто от средствата да бъдат използвани за пълно подпомагане на заплащането на
таксите от родителите на деца в задължително предучилищно образование) и ще се улесни
достъпът на деца до предучилищно образование, без да се нарушава размерът на приходите от
такси в общинския бюджет. Полученият прогнозен недостиг между наличните средства по РМС
№ 790/30.10.2020 г. и необходимите максимални средства при пълен размер на посещения на 5 и
6-годишните деца в размер на 5 342,80 лв. ще бъдат компенсирани от очакваните отсъствия на
децата, свързани със създадената противоепидемична обстановка през посочения период, а при
необходимост от допълнителни средства, същите ще бъдат осигурени от общинския бюджет.
На основание на гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 283, ал. 9-11 от Закона за предучилищното и училищното
образование, РМС № 790/30.10.2020 г., таксата, дължима от родителите за дейностите по хранене
на деца в задължително предучилищно образование (5 и 6-годишните деца) да се заплаща в
размер сто на сто със средствата от държавния бюджет (РМС № 790/30.10.2020 г.) за периода от
01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. вкл.
Приложения: РМС № 790/30.10.2020 г.

ВНОСИТЕЛ:
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище
Съгласували:
Рая Матева - Заместник-кмет на община Търговище
Косьо Костов - Директор на дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“
Тодор Тодоров - Началник в отдел НПО
Изготвил:
Иванка Атанасова - Гл. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“

