Мотиви
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Брезово

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, след публикуване на
настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Брезово приема
предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Брезово на електронна поща: oba@brezovo.bg или в
деловодството на адрес: гр. Брезово, ул. „Георги Димитров” № 25 , в срок до
20.04.2018 г.

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме
следните Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Брезово .
1. Причини, които налагат приемането
През 2018 г. беше направена промяна във финансирането за дейностите по
отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование, като
средствата от държавния бюджет покриват изцяло издръжката на дейностите с
изключение на разходите за храна на децата. В тази връзка е променен и чл.6, ал.1,
буква „г” от ЗМДТ, което налага да бъдат променени чл.2, ал.1, т.4 и наименованието
на Раздел IV от Наредба № 2 на Община Брезово.
Промененият начин на финансиране на дейностите по отглеждане и възпитание в
задължителното предучилищно образование налага да бъде извършен преглед на
размера на таксата, която до момента се събира от Община Брезово (чл.35, ал.1, т.1 от
Наредба № 2), с оглед преценка на необходимостта от промяна.
Извършеният анализ показва, че размерът на таксата за дейностите по отглеждане и
възпитание в задължителното предучилищно образование, както и на таксата за
ползване на детски градини към момента е по-нисък от извършваните разходи за храна
на едно дете. Стойността само на хранителните продукти за първите два месеца на 2018
г. възлиза на 2,70 лева на ден за януари и 2,77 лева на ден за февруари, съответно 48,60
лева и 55,40 лева за месец. Според стандартите за делегираните от държавата дейности,
за подпомагане храненето на всяко дете в подготвителна група държавата предоставя
на общината по 72 лева на дете годишно. След приспадане на тази сума месечният

разход за хранителните продукти за дете в подготвителна група възлиза на съответно
42,66 лева и 48,80 лева.
През последните три години броят на родените деца в общината варира в
интервала: 2015 г. – 68 деца, 2016 г. – 52 деца, 2017 г. – 50 деца. Броят на децата,
обхванати в детските градини за същия тригодишен период е с тенденция към
запазване.
В изпълнение на Решение на Министерски съвет 373/05.07.2017 г., екипи от
общината посетиха няколкократно адреси на семейства, които не изпращат децата си на
детска градина и на училище. Мотивите, които изтъкват са, че нямат средства за
дрехи, обувки и джобни пари за децата. Някои семейства срещат сериозни финансови
затруднения при заплащането на таксите за ползване на детска градина.
Основният приоритет в Общинската програмата за закрила на детето и Стратегията
за развитие на социалните услуги е: Подобряване грижата за децата и семейството, като
се предотвратява появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата;
създаване на безопасна и здравословна среда, която да гарантира физическото,
психическото и социалното развитие на детето.
Изхождайки от гореизложеното предложената промяна в Наредба № 2 касае
намаляване на таксата за деца в детска градина – наполовина от досега действащия
размер.
2. Целите, които се поставят:
Основна цел е улесняване на достъпа до ползване на детска градина от всички
семейства на територията на Община Брезово и приобщаване на необхванати до
момента деца.
3. Очаквани резултати.
Подобряване грижата за децата и семейството, като се предотвратява появата и
развитието на рискови фактори по отношение на децата; създаване на безопасна и
здравословна среда, която да гарантира физическото, психическото и социалното
развитие на детето.
Обхващане на всички деца над две годишна възраст.
4.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагането на промяната в Наредба № 2 са необходими допълнително от
15 000 лева до 20 000 лева годишно за компенсиране на намаления размер на събраните
такси за детски градини и за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното
предучилищно образование.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп.
България:
Предлаганият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Брезово е разработен в съответствие с Европейското законодателство –
Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие,
както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид
съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях.
Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което
съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

