
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

 

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

 

 
§1.  Създава се следният текст на чл. 82: 

 

 Чл. 82.  Не се заплаща такса за: 
 1.  децата, чиито родители са лица с трайно увреждане, децата на 
загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на 
загинали в изпълнение на служебен дълг; 
 2.  децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, 
утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в домове за 
медико-социални грижи; 
 3.  третото и следващо деца на многодетните родители;  последните 
плащат такса за първото дете в половин размер, а за второто - в четвърт 
размер. 
 
 § 2. Създава се следният текст на чл. 83: 
 
 Чл. 83. (1) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за сираци или 
за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти или за 
деца, на които и двамата родители са безработни в последната една година. 
      (2)  Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в 
различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто 
намаление.  

 

 

 

Законът е приет от XLI Народно събрание на ................. 2010 г. и е 
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МОТИВИ 
към проектозакона за изменение и допълнение на Закона 

за местните данъци и такси 
 
 Предложенията за промени се отнасят до раздел трети на Закона за 
местните данъци и такси, който третира цяла поредица от въпроси на 
социалната политика на общината. Действащата правна уредба  ограничава 
обхвата на социалната дейност на общината и премахва ограничителите за 
размера на таксите, които общината може да събира за едни или други 
услуги.  
 Съобразно чл. 47 от Конституцията на Република България 
„отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетие е задължение на 
родителите и се подпомага от държавата. Жената-майка се ползва от 
особена закрила на държавата – осигурява й платен отпуск, акушерска 
помощ, облекчения на труда и др. Децата, останали без грижата на близките 
си, се намират под особена закрила на държавата и обществото.” Основният 
закон регламентира задължения на държавата в социалната сфера, а именно 
защита на уязвимите социални групи. В условия на икономическа криза, 
когато дефицитите в общинските бюджети са по-големи, в резултат на което 
се наблюдава свиване на финансирането на социалните дейности, 
възможностите на общините да имат социално отношение към тези категории 
лица, намаляват, защото чрез бюджета не се дава възможност на общините 
за разгръщане на по-широка социална политика. Икономическата криза в 
България е съпътствана и от задълбочаваща се демографска криза. 
Демографската криза е тази, която в бъдеще ще оказва сериозно негативно 
влияние на пазара на труда, производителността на труда и икономическото 
развитие на страната. В условията на криза и повишена безработица 
държавата трябва да подпомогне социализацията на децата, чиито родители 
са в затруднени финансово положение поради липса на работа. 
  Настоящата промяна на материалния закон има за цел да закрепи 
едни гарантирани възможности за такъв вид лица в неравностойно 
положение, да създаде равностойни условия за отглеждане, възпитание и 
социализиране на децата с държавна подкрепа, независимо от 
възможностите на общинските бюджети.  
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