Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Свищов
Във връзка с чл.26, ал.3 и а.4 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината- www.svishtov.bg,
Община Свищов приема предложения и становища относно Проекта за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Свищов на e-mail: obshtina@svishtov.bg или в Общински
център за административно обслужване и информация за граждани- гр. Свищов, ул. „Цанко
Церковски” № 2, Община Свищов. С оглед факта, че е подаден протест от Окръжна
прокуратура Велико Търново по отношение на текстове от наредбата, с оглед тяхната
незаконосъобразност и факта, че предложените изменения касаят финансови облекчения за
ползвателите на детски заведения в Община Свищов и спазване на правата на гражданите,
считаме, че е целесъобразно и законосъобразно срокът за предложения и становища по
проекта, публикуван за обществени консултации по ал. 3 от ЗНА да бъде определен на 20 /
двадесет / дни.
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов
1.Причини, които налагат приемането:
Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов са
във връзка с:
Депозиран пред Административен съд Велико Търново Протест от Светлана Иванова –
прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново срещу Наредба за определянето и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов и
конкретно срещу чл. 26, ал.2, ал.3, ал.4, т.1, т.2 и т.3- в частта „месечен абонамент“, ал.5, ал.6- в
частта, касаеща причините и условията, при които не се заплаща такса и ал.10; т.3 от
Приложение № 2- Такси за детски градини, детски ясли, детски кухни.
Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал.3 от АПК издадените от общинските съвети наредби
следва да съответстват на нормативните актове от по- висока степен и да уреждат съобразно
тях обществени отношения от местно значение. Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов и нейните разпоредби
следва да съответстват на Закона за местните данъци и такси, като детайлизират заложените в
него общи положения, съобразно местните условия и предоставената на общинския съвет
компетентност.
От друга странас приемането на настоящите промени в Наредбата ще се увеличи обхвата
и средната месечна посещаемост в детските градини, което ще доведе до по-добра
социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за училище. Ще
носи финансови облекчения на родителите и ще се осигури по-пълна защита на обществения
интерес.

2. Целите, които се поставят:
Цел на приемането на настоящите промени в Наредбата е спазване на принципите на
българското законодателство.
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Цел на приемането на настоящите промени в Наредбата е и да бъде увеличен обхвата и
средната месечна посещаемост в детските градини, което ще доведе до по-добра социализация
на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за училище. Предложената
промяна в Наредбата ще осигури по-пълна защита на обществения интерес.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя размера
на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по
предоставяне на услугата. Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на
общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се
налага за защита на обществения интерес. В случаите на освобождаване от такси по решение на
общински съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.
Необходимият финансов ресурс е в размер на 56 300 лв., представляващ среднопретеглен
годишен размер на таксите за ползване на детска градина за последната 1 (една) година.
Направените икономически анализи показват, че средствата могат да бъдат разчетени в
бюджета за 2019 год., както и да осигурят устойчивост по отношение на предлаганата промяна
за следващия 1-годишен планов период.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
- Да се сведе до минимум броя на отсъстващите деца в детските градини;
- Всички деца да имат равен достъп до качествено образование;
- Повишаване на обхвата и достъпа на децата в детските ясли и детските градини,
независимо от финансовите възможности на техните родители;
- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили
подготовката на децата в предучилищна възраст;
- единен контрол върху разходите на средствата за детско хранене чрез Система за
финансово управление и контрол и повишаване на тяхната ефективност.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов, е
подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е
предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление,
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
С изложените от нас мотиви предлагаме да отпадне заплащането на абонаментна
такса за ползване на детски градини на територията на община Свищов, като в
действащата разпоредба на Наредбата се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 25 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 25 (1) За ползване на детска млечна кухня се определя дневна такса в размер на 0,30 лв. за
купон на ден.
(2) Таксата по ал.1 се заплаща преди ползване на услугата.
Чл. 26 от алинея 1 до алинея 12, включително се отменя и се приема нов чл.26 със
следното съдържание:
Чл. 26. За ползване на детски градини и детски ясли се събира присъствена такса / от
родителите, настойниците или приемните родители / в размер на 2,00 лв. за всеки работен ден,
в който е посетено съответното детско заведение;
2

(2) Не се заплаща такса за:
- децата, чийто родител/и или настойник/ ци е са с 60 и повече процента инвалидност;
- децата с медицинска експертиза, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза,
приета с ПМС № 120 от 23.06.2017 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на
подадена молба от единия родител/ настойник/ приемен родител с приложена медицинска
експертиза;
- деца, на които и двамата родители са трайно безработни- минимум 2 години и са
регистрирани в Бюрото по труда, което се удостоверява с документ от Бюрото по труда към
момента за кандидатстване за ползване на облекчението, както и периодично- на всеки три
месеца;
- Деца сираци и полусираци;
(3) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
- близнаци, тризнаци и т.н. както и за второ, трето и всяко следващо дете от едно семейство,
приети в една или различни детски градини в общината.
- деца, отглеждани от един родител, осиновител, приемен родител.
(4) За ползване на намаления по ал. 2 и ал. 3 родителите / настойниците / приемните родители
подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи
основанието за освобождаване или намаляване на таксата.
(5) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от
началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
(6) Родителите / настойниците / приемните родители се задължават да уведомят директора на
детската заведение предварително за отсъствие на децата“
Отменя се т.3 от Приложение № 2.“

Предлагам настоящото предложение да влезе в сила от 01.01.2019 год.
С уважение:
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
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