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НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ДЕВИН 

(Приета с Решение № 11 от 27.02.2009 г., изм. с Решение № 66 от 30.06.2009 г., доп. с 

Решение № 105 от 16.10.2009 г., изм. с Решение № 19 от 19.02.2010 г., изм. и доп. с 

Решение № 6, Решение № 7 от 27.01.2011 г., Решение № 61 от 17.05.2011 г., Решение 

№117 от 18.06.2012 г., Решение № 193 от 26.09.2012 г., Решение № 213/15.10.2013 г., 

Решение № 257 от 21.12.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), Решение № 92/07.05.2014 г., 

Решение № 186 от 24.10.2014 г., Решение № 191 от 24.10.2014 г., Решение № 32 от 

22.12.2015 г. и Решение № 34 от 22.12.2015 г., Решение №5 от 28.01.2016 г., изм. с 

Решение № 39 от 29.02.2016 г., Решение № 212 от 29.12.2016 г., Решение № 46 от 

31.03.2017 г., изм. и доп.с Решение № 81 от 31.05.2017 г., изм. с Решение №100 от 

29.06.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с Решение № 227 от 13.06.2017 г. на 

Административен съд - Смолян, доп. с Решение № 163 от 24.10.2018 г., изм. и доп. с 

Решение № 77 от 20.06.2019 г., Решение № 80 от 28.05.2020 г., Решение № 112 от 

06.08.2020 г. и Решение № 12 от 27.01.2021 г. на Общински съвет – Девин) 

§ 1. В Раздел III на ГЛАВА ВТОРА – МЕСТНИ ТАКСИ се създава нов чл. 35а, със 

следния текст:  

„чл. 35а (1) Родителите или настойниците на 6-годишни деца в задължително 

предучилищно образование в детските градини в община Девин не заплащат дължимата 

такса за храна за периода на учебното време от учебната година. В този случай разходите 

са за сметка на предоставяните средства от държавния бюджет съгласно Решение № 790 

от 30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.  

(2) Родителите или настойниците на 4 и 5-годишни деца в задължително 

предучилищно образование – заплащат една втора от дължимата такса за храна, за 

периода на учебното време от учебната година. В този случай разходите са за сметка на 

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

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

натурални и стойностни показатели през 2021 г.” 

§ 2. В чл. 60 се създава точка 17 и т. 18:  

„17. издаване на удостоверение за регистрация на таксиметров превоз. 

18. вписване на промени в регистъра на таксиметровите превози“ 

§ 3. В Приложение № 3 ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН, Раздел ІІІ Такси за детски градини, 

детска млечна кухня, обслужващи звена и заведения за социални услуги и домашен 

социален патронаж към т. 3.1. се добавят т. 3.1.5. и 3.1.6., както следва: 
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§ 4. В РАЗДЕЛ V на Приложение № 3 – ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ДЕВИН, към т. 5.5 Административни услуги „Транспорт” се 

добавят нови точки 5.5.4 - 5.5.7, както следва:  

№ по 

ред 
Наименование на таксата и услугата Размер в лв. 

3.1.5 

Такса за хранене на дете на 4 и 5-годишна възраст в 

задължителното предучилищно образование:  

- за периода на учебното време от учебната година 

 

 

 

 

 

- за периода извън учебното време от учебната година. 

 

 

 

1/2 от размера 

на дължимата 

такса за 

съответния 

месец по  

т. 3.1.1. 

Дължимата 

такса за 

съответния 

месец по  

т. 3.1.1. 

3.1.6 

Такса за хранене на дете на 6-годишна възраст в 

задължително предучилищно образование:  

- за периода на учебното време от учебната година 

 

- за периода извън учебното време от учебната година. 

 

 

Не се заплаща 

такса. 

Дължимата 

такса за 

съответния 

месец по  

т. 3.1.1. 

№ по 

ред 
Наименование на таксата и услугата Размер в лв. 

5.5.4 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване 

на таксиметров превоз на пътници  

100 лева  

5.5.5 Включване в списъка на превозните средства към 

удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно 

превозно средство  

10 лева 

5.5.6 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в 

удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници 

100 лева 

5.5.7 Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници 

10 лева 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 5. Наредбата е приета с Решение № ……….. от ……………….2021 г. на Общински 

съвет – Девин  

§ 6. Настоящата наредба влиза в сила от датата на влизане в сила на решението, с 

което е приета, с изключение на параграф 1 и параграф 3, които влизат в сила от 

01.01.2021 г.  


