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ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо 

поле 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле. Мотивите ми за това са 

следните: 

 С цел рационално и природосъобразно хранене Министерството на 

здравеопазването прие Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години и Наредба №2/07.03.2013г. за здравословното хранене на децата 

на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. От началото на 

учебната година органите на Регионалната здравна инспекция правят регулярни проверки 

относно спазването на цитираните наредби, които са в сила от 01.09.2013г. Като основен 

метод на проверка изискват седмично меню с приложени към него требвателни листи. 

Изчисляват се калориите, въглехидратите и другите съставки на храната. Акцентът пада 

върху ползването на 500 гр. плод и зеленчук дневно, 430 гр. прясно или кисело мляко, 

като това за детската ясла задължително трябва да е над 3% масленост. За детската 

градина два пъти в седмицата е 2% и три пъти 3,5% масленост. Задължително трябва да се 

дават поне 100 гр. на дете натурални сокове – 100% плодово съдържание за детската 

градина и 50 гр. за детска ясла дневно. Има изисквания и относно хляба, задължително 

даване на мюсли, овесени ядки, царевично брашно и др.екологични продукти. Спазвайки 

тези изисквания дневният оклад достига дневно: за детска ясла – 2,30 – 2,40 лв, а за детска 

градина 2,50 – 2,70 лв. 

 Във връзка с гореизложеното и стриктното спазване на Наредба №6/10.08.2011г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба №2/07.03.2013г. за 

здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и 
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детските кухни, съобразени с указанията за оценка на храненето в детските заведения 

предписани от контролните органи на Регионална здравна инспекция гр.Русе, Ви 

предлагам Общински съвет – Сливо поле да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, 

Общински съвет – Сливо поле реши: 

 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо 

поле, както следва: 

 § 1. В чл.28, текстът на ал.1 се изменя и допълва така: 

 „За ползване на детски ясли и целодневни детски градини, родителите или 

настойниците дължат месечни такси, считано от 01.01.2014 година, както следва: 

- Такса за ползване на детски ясли  - 35,00 лв 

- Такса за ползване на детски градини  - 40,00 лв 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години 

2. Наредба №2/07.03.2013г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 

години в детските заведения и детските кухни 

3. Предписание от РЗИ гр.Русе 

4. Указание от РЗИ гр.Русе за оценка на храненето на организирани колективи 

5. Извлечение от калкулационна ведомост за деца от детската ясла 

6. Извлечение от калкулационна ведомост за деца от детската градина – 3-6години 

7. Остойностено меню за детска ясла за период от една седмица, съобразено с изискванията 

на Наредба №2/07.03.2013г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 

3 години в детските заведения и детските кухни 

8. Остойностено меню за детска градина за период от една седмица, съобразено с 

изискванията на Наредба №6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години 
 

 

 

 

С уважение, 

 

 

ГЕОРГИ ГОЛЕМАНСКИ 
Кмет на Община Сливо поле, Област Русе 
 

 


