ОБЩИНА БРЕЗНИК
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БРЕЗНИК
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Васил Узунов – кмет на община Брезник
Относно: Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните
такси и цени на услуги съгласно ЗМДТ
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредбата
за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМД, действаща на
територията на община Брезник.
1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект:
Съгласно разпоредбите от ЗПУО държавата подпомага заплащането от родителите на
такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно
образование. Размерът на средствата за 2021 г. и механизмът за тяхното разпределение
по общини са регламентирани в РМС №790/30.10.2020 г. На общините се предоставят
по 174 лв. за всяко дете в предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна
форма на организация в детска градина/училище. На практика нашата община получава
определения норматив за всички обхванати в предучилищното образование 4, 5 и 6
годишни деца.
Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО, средствата, получени за подпомагане
заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование
следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:
 Не по-малко от 50% - за пълно подпомагане заплащането на такси от родителите,
т.е. освобождаване от такси.
 Останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от
родителите).
2. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
Пълно съответствие с действащото национално законодателство. Задоволяване
интересите на гражданите от община Брезник, чрез облекчаване разходите на семейства
с деца в задължително предучилищно образование.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За предлаганите промени ще бъдат необходими минимални финансови средства от
местния бюджет.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящето изменение на проект на Наредба е в пълно съответствие с европейското
законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и
местното законодателство.
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Във връзка с прилагането на чл. 283, ал.10, т.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование/ ЗПУО/, условията и редът на пълно и/или частично
подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по
хранене на децата в задължително предучилищно образование, следва да бъдат
определени с Наредбите за местните такси и цени на услуги (по чл.9 от ЗМДТ).
Предложеният проект за изменение на Наредбата е в съответствие с чл.26 от ЗНА,
който
предоставя възможността на заинтересованите лица за изразяване на
предложения и становища по проекта в законоустановения срок от публикуването,
които да бъдат отправени на е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg или в деловодството на
община Брезник.
С оглед гореизложеното на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 283, ал.11 от ЗПУО,
във връзка с чл.1, ал.2 и ал.9 от ЗМДТ, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, предлагам Общински
съвет Брезник да обсъди и приеме следното
ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ:
I.
Общински съвет - Брезник
Приема изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните такси и цени на
услуги на територията на община Брезник, както следва:
В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
Създава се нова ал.1 към чл.23 със следното съдържание:
(1) Освобождават се от такси родителите/настойниците на 4, 5 и 6 годишните
деца, в задължителна предучилищна възраст, за бюджетната година.
Досегашния текст в чл.23 става ал.2 към същия, като т.2 се отменя и текста придобива
следното съдържание:
(2) За ползване на детски градини се събират от родителите или настойниците на 1, 2 и 3
годишните деца, месечни такси за храна, както следва:
1. Целодневна форма – 30.00 лв.
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