ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОБЯВЛЕНИЕ
Относно: Проект на “Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Долна Митрополия“
В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Долна
Митрополия предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите
предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Долна Митрополия (https://dolnamitropolia.acstre.com/subsection509-content.html).
Становищата се приемат в срок до 30 дни, след датата на публикуване на
информацията, на е-mаil адрес: dolnamitropolia@el-soft.com или в Общински център за
услуги и информация при Община Долна Митрополия, на адрес гр. Долна Митрополия,
ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 39.
Мотиви към настоящия проект:
1.
Причини, които налагат приемането:
Настоящият Проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Долна Митрополия“ предвижда изменение в текстовете на условията за
заплащане на такса за ползване на детски ясли и детски градини в община Долна
Митрополия - раздел ІІІ, чл. 22, ал.2 и ал. 4.
Промените се налагат във връзка с промяна в Закона за предучилищното и
училищно образование обн.ДВ бр.79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп.ДВ бр.82 от 18
септември 2020 г., с който са създадени нови алинеи 9,10 и 11 на чл.283 от ЗПУО.
Съгласно ал.9 Държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за
дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование,
осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън
финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на
заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния
първостепенен разпоредител с бюджет. Съгласно ал.10 условията и редът за пълно и/или
частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по
хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от
държавата, се определят с Наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси . В
изпълнение на законовата разпоредба е решение №790/30.10.20 г. на Министерски съвет с
което се определя размерът на средствата за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
2.
Целите, които се поставят:
Основните цели на предвидените изменения са:
 осигуряване на по-пълен обхват на децата на 5 и 6 г. в задължителното
предучилищно образование;
 по-ефективно използване на предлаганите услуги в детските градини и
повишаване на тяхното качество;
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3.

определяне на актуален размер на дължими от родителите такси за
дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно
образование;
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата

уредба.
Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и
допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Долна Митрополия, са регламентирани с решение №790
от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет.
4.
Очаквани резултати от прилагането.
С приемане на изменение на „Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията
на Община Долна Митрополия“ се очаква:


по - лесен достъп до предучилищното образование на децата.



финансово облекчаване на родителите на деца в задължителна
предучилищна възраст

5.
Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското
законодателство. Този проект е в съответствие със Закона за предучилищното и
училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. в частта, касаеща обществените
отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. Не противоречи и на
други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и
изпълнителната власт в Република България.

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на Община Долна Митрополия
На основание с чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Кмета на община
Долна Митрополия предлага на Общински съвет – Долна Митрополия да приеме промяна
в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Долна Митрополия както следва:
§ 1. Чл. 22, ал. 2 от Раздел ІІІ се изменя по следния начин:
Чл. 22, ал. 2. На децата в задължително предучилищно образование в общинските
детски градини, родителите заплащат такси за дейностите по хранене, извън
финансираното от държавата, както следва:
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- В детски заведения с една група и филиали на детски заведения, където групата е
единствена за населеното място – 0,70 лв. на ден;
- В детски заведения с две и повече групи - 0,85 лв. на ден;
- В детски заведения с яслена група - 1,00 лв. на ден;
- За ползване на общинска детска градина при почасова организация на
задължителното предучилищното образование, задължителна дневна такса няма.
Начисляват се по 0.40 лв. при желание на родителите детето да приема
подкрепителна закуска на присъствен ден. При наличие на средства от държавния
бюджет за подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно
образование и на учениците от I до IV клас в държавните и в общинските детски
градини, подкрепителната закуска не се заплаща.
§ 2.Чл. 22, ал.4 от Раздел ІІІ се изменя по следния начин:








Чл.22,ал.4 (пром. реш. 491/30.09.2013 г.) Не се заплаща такса по ал.1и ал.2 за:
(пром. реш. No 192/ 28.12.2004г.) деца сродител/родителис намалена
работоспособностнад 70 на сто;
децата на неизвестни родителии деца -пълни сираци;
децата на загинали при производствениаварии иприроднибедствия,
децата на загинали в изпълнение наслужебен дълг;
(пром. реш. No 192/ 28.12.2004 г.)(пром. реш. 491/30.09.2013 г.) децата с тежки
хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на
здравеопазването с Наредба №19 за експертизата наинвалидността при деца до 16годишна възраст в Приложение № 5,деца с процент на инвалидност над 75% и деца
на 5 и 6-годишна възраст, които посещават детска градина в полудневна форма на
обучение.
Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. или други оперативни програми по които се
заплащат таксите за посещение в детската градина;
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