МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
№ 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА)

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Завет.
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от
26.01.2009 г. (Наредба № 9). Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на
основание чл.9 от ЗМДТ, и урежда отношенията свързани с определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите, предоставени на физически
и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Завет.
Към самата наредба има приложения, в които са описани услугите, които
общината предлага, срокът за изпълнението им, както и таксата и/или цената, която
гражданите следва да заплатят. Посочените в приложенията услуги са определени в
зависимост от действащите към момента на приемане на наредбата закони, като
вследствие на изменението на последните, е необходимо да се изменят и предлаганите
от община Завет услуги, както и размера на техните таксите и/или цените.
Съгласно чл. 283, ал. 9-10, т. 1 от ЗПУО, 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.
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 със
наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси - за общинските детски
градини и училища.
Съгласно чл. 283, ал. 11 от ЗПУО, първостепенният разпоредител с бюджет е
длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от
родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно
образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата за подпомагане на 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.
С Решение № 50 на МС от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.
е разписан норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и
учениците от 1-4 клас. От 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. ще се предоставят по 94 лв на
дете, а от 01.04.2022 г. по 154 лв на дете/ученик.
По норматив за подпомагане заплащането на такси в изпълнение на чл. 283, ал.
9 от ЗПУО ще се предоставят по 174 лв на дете/ученик.

По Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско
училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ ще се
предоставят по 650 лв на дете.
Тези промени по бюджета на предучилищното образование налагат и промени
по Наредба № 9.
Освен тези промени, във връзка с направен анализ на предоставяните от Община
Завет административни услуги и вписаните в Административния регистър
административни услуги, се налага прецизиране в наименованията на някои услуги,
отмяна на други и вписване на нови административни услуги в наредбата.
При определяне размера на таксите на услугите сме се ръководили от
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност и разходването им. Предложените такси не покриват напълно
разходите на общината и разликата е за сметка на общинския бюджет.
2. Цели, които се поставят:
Да се актуализира и прецизира Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Завет.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Завет, не изисква финансови средства.
4. Очаквани резултати от приеманите изменения:
4.1. Съответствие на съдържанието на Наредба № 9 с действащите нормативни
актове от по-висока степен.;
4.2. Ясна регламент в уредбата на обществените отношения, касаещи
подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по
хранене на децата в яслена група, редовна група в ЦДГ и децата, обхванати в
задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и
общинските детски градини и училища.
4.3. С предлаганите изменения на наредбата ще се улесни достъпът до
предучилищно образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови
облекчения.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република
България:
При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на
правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен
акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото
българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз,
относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото
настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на
издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Завет като орган на
местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за
местното самоуправление”.
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