На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок
(считано от 15.07.2021 г. до 16.08.2021 г. включително) от публикуване на
настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Котел приема
предложения, становища и възражения относно Проекта за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на община Котел на e-mail: kmet@kotel.bg или в Община Котел на адрес: гр.
Котел, площад ”Възраждане”№1, стая №2 от 8:00 до17:00 часа всеки работен ден.

МОТИВИ

1.

Причини, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал.3 от АПК издадените от общинските съвети
наредби следва да съответстват на нормативните актове от по- висока степен и да
уреждат съобразно тях обществени отношения от местно значение. Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община
Котел и нейните разпоредби следва да съответстват на ЗПУО и ЗМДТ, като
детайлизират заложените в тях общи положения, съобразно местните условия и
предоставената на общинския съвет компетентност.
От друга страна с приемането на настоящите промени в Наредбата ще се
увеличи 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. Ще носи финансови облекчения на родителите и ще се осигури попълна защита на обществения интерес.
2.
Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на
Община Котел:
- облекчаване финансовите тежести на родителите или настойниците на
децата;
- подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на
всички деца в детските заведения на територията на Община Котел от най-ранна
възраст.
3.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата:

Прилагането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община
Котел, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги“, не изисква финансови средства.
4.

Очаквани резултати от прилагането на наредбата:

Приемането на заплащането на месечни такси от родителите или
настойниците на децата осигурява равен достъп до качествено образование за всички
деца;

заплащането на такси само за присъствените дни на децата ще гарантира
по-голяма справедливост за родителите при заплащане на месечните такси за ползване
на детски градини.
5.Съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел е в съответствие
с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление, директивите на
Европейската общност, свързани с тази материя.

ПРОЕКТ!
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА КОТЕЛ
§1. В раздел III Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги, се правят следните изменения:

1. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1.1 Текстът на ал.1, се изменя както следва:
ал. (1) За ползване на детски градини родителите или настойниците заплащат
месечни такси, формирани пропорционално на посещаемостта на децата, в размер на
35,00 лв. /тридесет и пет лева/ за всеки месец – за дейностите по хранене, извън
финансираните от държавата.
1.2 Точки 1, т.1.1; т. 1.2; т.2; т.3 се отменят.
1.3 Текстът на ал.2 се изменя, както следва:
ал.(2) За полудневна организация на работа в детските градини такса в размер на
9,00 лв./девет лева/ за месец.
1.4 Текстът на ал.3 се изменя, както следва:
ал.(3) За почасова организация на работа в рамките на 3 последователни часа на ден,
с предобеден режим в учебно време такса в размер на 10,00 лв./десет лева/.
1.5 Ал. 5 и ал. 6 се отменят.
2.Създават се чл. 23а , 23б, 23в, 23г, 23д:
Чл. 23а. (1) Не се заплаща дължимата месечна такса по чл. 23, ал. 1 за:
1. Децата, чийто родител/родители са инвалиди със загубена работоспособност над
70 на сто;
2. Трето и следващо дете на многодетни родители, когато първите две деца
посещават детска градина или училище, но не са навършили 18 години;
3. Деца сираци без родители;
4. Децата на загинал/загинали родител/родители при производствени аварии,
природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
5. Деца с вид и степен на увреждане – 50 и над 50 на сто или с тежки хронични
заболявания, установени по реда на Наредба за медицинската експертиза“, приета с
ПМС № 120 от 23.06.2017 г.
6. Не се заплаща дължимата месечна такса по чл. 23, ал. 1 за времето на отсъствие на
децата от детското заведение, при условие, че родителите или настойниците

предварително са уведомили директора писмено или са представили съответния
медицински документ.
(2) Дължимата месечна такса по чл. 23, ал. 1 се заплаща в размер на 50 % за:
1. Деца с един родител (с починал родител или с неустановен родител);
2. Деца, чийто родител/родители са редовни студенти;
3. Второто дете, когато две деца от едно семейство са приети в едно, или в различни
детски заведения.
4. Всяко от децата близнаци;
5. Деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени за
отглеждане в приемни семейства и социална услуга - резидентен тип, съгласно чл. 26
или чл. 27 от Закона за закрила на детето.
(3) Облекченията по чл. 23а се прилагат за деца от първа и втора възрастова група на
детските градини.
Чл. 23б. Не се заплаща дължимата месечна такса по чл. 23 , ал. 1 за деца от детските
градини, отговарящи на съответните критерии по проекти финансирани от местни,
регионални, национални и международни програми и проекти.
Чл. 23в. (1) Държавата подпомага в пълен размер заплащането на такси, дължими
от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно
образование, извън финансираното от държавата за:
1. Децата, чийто родител/родители са инвалиди със загубена работоспособност над
70 на сто;
2.
Трето и следващо дете на многодетни родители, когато първите две деца
посещават детска градина или училище, но не са навършили 18 години;
3. Деца сираци без родители;
4. Децата на загинал/загинали родител/родители при производствени аварии,
природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;
5. Деца с вид и степен на увреждане – 50 и над 50 на сто или с тежки хронични
заболявания, установени по реда на Наредба за медицинската експертиза“, приета с
ПМС № 120 от 23.06.2017 г.
6. Деца с един родител (с починал родител или с неустановен родител);
7. Деца, чийто родител/родители са редовни студенти;
8. Второто дете, когато две деца от едно семейство са приети в едно, или в различни
детски заведения;
9. Деца близнаци и тризнаци;
10. Деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени
за отглеждане в приемни семейства и социална услуга - резидентен тип, съгласно чл.
26 или чл. 27 от Закона за закрила на детето;
(2) За всички деца в задължително предучилищно образование, извън посочените в
ал. 1, дължимата от родителите месечна такса по чл.23 се намаля с 20%.
(3) Дължимата месечна такса по чл. 23, ал. 1 и ал. 2 за децата в задължителното
предучилищно образование е за сметка на средствата по норматива за подпомагане
заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, определен в Решението на
Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през съответната бюджетна година.
(4) Децата в задължителното предучилищно образование, отговарящи на
съответните критерии по проекти финансирани от местни, регионални, национални
и международни програми и проекти не получават финансиране по реда на ал. 3.

Чл.23г.(1) При ползване на облекченията по чл. 23а и чл. 23в родителите или
настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена
със съответните документи, доказващи обстоятелствата.
(2) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от
началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал. 1.
Чл.23д.(1) Необходими документи за освобождаване от такса:
1. Копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК за случаите по чл.23а, ал.1, т.1;
2. Копие на акт за смърт за случаите по чл.23а, ал. 1, т.3 и т. 4;
3. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за случаите по чл.23а ,ал.1, т.5;
4. Актовете за раждане на всички деца за случаите по чл.23а, ал.1,т.2 - за справка.
(2) Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 %:
1. Копие от акт за смърт на един от родителите за случаите по чл.23а, ал.2, т.1;
2. Служебна бележка от ВУЗ в случаите на чл.23а, ал.2, т.2 ;
3. Служебна бележка от друга детска градина (ясла) в случаите по чл.23а, ал.2, т.3;
4. Копие на Заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане" и копие от
договора сключен с приемното семейство за случаите по чл.23а, ал.2, т.5;
5. Акт за раждане за справка в случаите по чл.23а,ал.2, т.4.

