Проект!
До
Общински съвет
Гр. Болярово
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Христо Димитров Христов – кмет на Община Болярово
Относно: Изменение и допълнение на Наредба №7 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината.
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с постъпило искане за освобождаване на деца в подготвителните групи в
детската градина от такса, се налага внасянето на предложение за изменение и допълнение на
Наредба № 7. В Закона за местните данъци и такси, в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски
градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други
общински социални услуги”, чл.81 е посочено, че: „За ползване на детски ясли и детски
градини се събират от родителите или настойниците месечни такси”. В чл.19, ал.1 от Закона за
народната просвета е посочено, че: „Издръжката на децата в държавните и общинските детски
градини се поема съответно от държавния или общинския бюджет”. В ал.2 е посочено, че
„Родителите или настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в
съответствие със ЗМДТ”.
С чл.20 от Закона за народната просвета се въвежда задължителна предучилищна
подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас, но не по-рано от
годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Нормата е израз на съвременната
държавна образователна политика за обхващане на децата в системата на предучилищното и
училищно възпитание. Тя въвежда задължение за родителите и настойниците да включват
децата в предучилищна подготовка. Разпоредбата на чл.20, ал.2 от закона определя, че
визираната по ал.1 предучилищна подготовка „се осъществява в подготвителни групи в
детските градини или подготвителни групи в училищата, като родителите или
настойниците не заплащат такса за обучението”.
Допълнителни аргументи в защита на тази теза черпим и от систематическото тълкуване
на чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, където е посочено,
че: „децата в подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за подготовката
на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас”.
Практиката, която съществува към настоящия момент е различна – голяма част от
общините събират тази такса с мотива, че е предназначена за хранене и консумативи. Има и
общини, които не събират такси – точно с аргумент, че закона не го позволява. Съществува и
решение на Върховния административен съд, с което се обявява, че таксата, която общините
събират от родителите на деца в подготвителните групи в детските градини, е незаконна.
Общия брой на децата в общината, посещаващи детски градини е 88 бр. По-голямата
част от тях – 53 бр. са 5-6 годишни и подлежат на задължителна предучилищна подготовка.
Таксите, които се събират от посещението в ЦДГ средно за една бюджетна година възлизат на
4500 лв. След освобождаването от такси на децата от 5 и 6 годишна възраст, остава
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относително малка част за събиране. Известен факт е, че събирането на таксите от отговорните
лица в детските градини е труден процес, налице са и несъбрани стари задължения за няколко
поредни години. Наред с това и като прибавим демографската структура на общината с
предимно застаряващо население, сравнително високата безработица, преобладаващия брой
деца от малцинствените групи, предлагаме посещенията на децата в детските градини на
общината да бъдат освободени от заплащане на такса.
В изпълнение на чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проекта на изменението и
допълнението на Наредба № 7 е публикуван на интернет страницата на община Болярово на
15.09.2014г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2
Общинския съвет да вземе следните

от ЗМСМА

предлагам

РЕШЕНИЯ :
І. Приема изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, както следва:
1. В раздел ІV „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери
и други общински социални услуги”, чл.10 „За ползване на детски градини се събират от
родителите или настойниците месечни такси в следните размери”, т.1 се изменя така:
т. 1. За целодневни детски градини се определя нулева такса.
ІІ. На основание чл.34 т.3, чл.37 ал.3 и чл.39 ал.1 т.4 и ал.2 от Закона за нормативните
актове задължава председателя на общинския съвет да удостовери
изменението и
допълнението на Наредба № 7, като даде разпореждане за обнародването им във вестник
“Крайгранична искра” .
ІІІ. На основание чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА задължава кмета на общината да организира
изпълнението на решението на ОбС като издаде заповед за прилагането на изменението от
общинската администрация.

Кмет на община Болярово :…………….
/Хр.Христов/

/МЯ
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