ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ.
МОТИВИ
ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ.
1. Причини, които налагат приемането:
Причини, които налагат приемането: Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол, са във връзка с:
- мотивът за предложената промяна в Наредбата е изцяло социален, като основната
цел 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
подготовката им за училище
2. Целите, които се поставят:
Целта на проекта за изменение и допълнение е с отпадането на тази такса ще 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.
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. 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 49 691 лв., представляващ
среднопретеглен годишен размер на таксите за ползване на детска градина за последните 3
(три) години. Направените икономически анализи показват, че средствата могат да бъдат
разчетени и коригирани в бюджета за 2017год., както и да осигурят устойчивост по
отношение на предлаганата промяна за следващия 3-годишен планов период.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол се очакват следните
резултати:
- 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 подготвителните групи, независимо от
финансовите възможности на техните родители;
- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили
подготовката на децата в предучилищна възраст

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
Предлаганото изменение не противоречи на правото на Европейския съюз.
Предлаганите на вашето внимание промени в Наредбата в съответствие със законовите
изменения.
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване
на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.dalgopol.org , Община
Дългопол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения
и становища по проекта.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail:
obrazovanie@dalgopol.org или подавани в писмен вид в Общинския център за информация и
услуги на гражданите - гр. Дългопол, ул. Георги Димитров №132 , Община Дългопол.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол
Изготвил:
Ферхан Хасан
Н-к отдел ХДО

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДЪЛГОПОЛ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Георги Киров Георгиев - Кмет на община Дългопол
Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дългопол.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа съветници,
Проектът за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол, заедно с мотивите
към него, са публикувани на интернет страницата на Община Дълопол на 28.03.2017 г. С
Наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока за
тяхното събиране на територията на Община Дългопол. В Раздел ІІІ „Такси за детски ясли,
детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” (чл.
22), се предлага да бъдат направени промени на основания за възникване на освобождаване
на заплащане на таксите за предоставените услуги в частта касаеща „За ползване на
целодневни детски градини .
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Дългопол
Причини, които налагат приемането: Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол, са във връзка с:
- мотивът за предложената промяна в Наредбата е изцяло социален, като основната
цел 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
подготовката им за училище
Целта на проекта за изменение и допълнение е с отпадането на тази такса ще 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.
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. 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 49 691 лв., представляващ среднопретеглен
годишен размер на таксите за ползване на детска градина за последните 3 (три) години.
Направените икономически анализи показват, че средствата могат да бъдат коригирани и
разчетени в бюджета за 2017 год., както и да осигурят устойчивост по отношение на
предлаганата промяна за следващия 3-годишен планов период.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганото изменение не противоречи на правото на Европейския съюз.

Предлаганите на вашето внимание промени в Наредбата в съответствие със законовите
изменения.
Очаквани резултати от прилагането:
- 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 подготвителните групи, независимо от
финансовите възможности на техните родители;
- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили
подготовката на децата в предучилищна възраст
Също така направените промени ще кореспондират и с приетите в „Националната
стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 в Приоритети 3.4.2.„Осигуряване на
условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното
възпитание и подготовка”, като и индикатори за оценка „През 2020 година делът на децата,
обхванати в предучилищно възпитание и подготовка (обхващащи тези на възраст от 4 до
годината за задължителното начално образование) трябва да бъде 90%”. Процента на обхват
на децата в ДГ към настоящия момент са 54.8% по постоянен и 68.4% по настоящ адрес.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет
гр.Дългопол да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
Приема изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дългопол, както следва
§ 1. В чл.22, ал. (1) „не се събират месечни такси от” – се ДОБАВИ, „дължат
месечни такси в размер на 35.00 лева”– ОТПАДА „целодневни” - ОТПАДА и чл.22, ал. (1) от
Наредба №11 придобива следния вид: „За ползване на детски градини не се събират
месечни такси от родителите или настойниците.”;
§ 2. Отменя ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на Чл. 22
§ 3. Нова ал. 2 и чл. 22, ал. 2 от Наредба №11 придобива следния вид: „За
дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование
за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата
дейности не се събират месечни такси от родителите или настойниците.”
С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Дългопол
Докладчик:
Мариана Николаева
Зам.-кмет ОХД
Изготвил:
Ферхан Хасан
Н-к отдел ХДО

