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ОТНОСНО : Приемане на Наредба за изменение допълнение на Наредба № 11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Крушари

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 Крушари са във връзка с пълното обхващане на децата още от най-ранна 
възраст в системата за обучение и образование и осигуряването на адекватна среда 
за обучение и възпитание на децата, гарантираща им последващ равен достъп до 
системата на образование.

С § 20, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование, обн. - ДВ, 
бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., в срок до два месеца от обнародването на 
закона в "Държавен вестник" Министерският съвет предприема необходимите 
действия, включително чрез упражняване на правото си на законодателна инициатива, 
за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 
4-годишна възраст, както и за подпомагане на заплащането от родителите на такси по 
чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Целите, които се поставят:
Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата е 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 качеството на 
подготовката им за училище. Предложената промяна в Наредбата ще осигури по- 
пълна защита на обществения интерес на децата и техните родители.

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.

В случай, че направеното предложение бъде прието, необходимият финансов 
ресурс ще е в размер на 6100 лв., представляващ средно претеглен годишен размер 
на таксите за ползване на детска градина за последните 3 (три) години. Сравнително 
постоянният размер на местните приходи показва, че средствата могат да бъдат 
осигурени в бюджета за 2020 год., както и да осигурят устойчивост по отношение на 
предлаганата промяна за следващия тригодишен планов период.

4. Очаквани резултати от прилагането:
- Създаване на условия за пълно обхващане на децата в системата на образованието;
- Свеждане до минимум броя на отсъстващите деца в детските градини по финансови 
причини;
- Осигуряване на равен достъп до качествено образование;

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
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Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Крушари, 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.

На основание чл.26, ал.З и ал.4 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във 
връзка с чл.77 от АПК, проектът за изменение и допълнение на Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Крушари е публикуван на официалната интернет страница на община 
Крушари.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община

Крушари

§1. В чл.22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея първа се изменя така:
„(1) За ползване на детски градини родителите или настойниците не дължат месечни 

такси.“
2. Алинея втора се изменя така:
„(2) За периода на изпълнение на проекти, финансирани със средства на Европейския 
съюз или национални програми, заплащането на месечната такса за дейностите по 
хранене е от бюджета на съответния проект за всяко дете, включено в проекта,"
3. Алинеи от трета до десета се отменят.
§2. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. „ Чл. 23. (1). Лицето, ползващо услугите в системата на Домашен социален 
патронаж /ДСП/, заплаща месечна такса в размер на 30 лв.;
(2) Таксата на едно лице включва: месечните разходи за храна /с дневен доклад на 
1.20 лв. за храноден/, постепъчен инвертар и облекло, перилни и хигиенни материали, 
транспортни разходи за разнасяне на храната, като и съответната част от общите 
разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битове отпадъци
(3) С предимство ползват услугите на ДСП ветераните от войните и заплащат 50% от 
таксата по ал. 1;
(4) Лицата, които нямат лични доходи и отговорят на условията за обслужване в ДСП, 
не заплащат такса.
(5) Такса се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се 
изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугите на 
патронажа за съответния месец.
(6) Таксите за ДСП се начисляват и събират от длъжностните лица от общинска 
администрация и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на следващия 
месеца.“
§3. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

ПРОЕКТ!


