На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и
становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас,
по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет –
Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по
т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол
№43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол
№49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от
15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2,
Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол
№60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г. по т.2 от Протокол
№5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол
№8/31.03.2020 г.; по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.; по т.3 от Протокол
№11/30.06.2020 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от
Протокол №13/29.09.2020 г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно
обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул.
„Александровска“ № 26, както и на следния електронен адрес:
v.taralova@burgas.bg; obshtina@burgas.bg.
Краткият 14 – дневен срок, по чл. 26, ал. 4 изр. посл от ЗНА, е обоснован от
необходимостта да се обезпечи дейността на институциите в системата на
образованието, в които се осъществява задължително предучилищно образование
от началото на 2021 г.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ
НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
I. Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения в
Наредбата:
С изменения в Закона за предучилищното и училищното образование са въведени
нови задължения за държавата и общините, свързани с подпомагане 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. 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, които са му
предоставени.

Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
е изготвено съобразно Решение № 790 от 30 октомври 2020 г. на Министерски съвет за
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2021 г., необнародвано, прието на основание чл. 71, ал. 1 от Закона за
публичните финанси. С цитираното Решение са приети Стандарти за финансиране на
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, включително
за функция „Образование“ като е предвиден норматив за подпомагане заплащането на
такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното
предучилищно образование по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО. Във връзка с посоченото,
предлагаме промяна в размера на определените такси за посещаване на целодневна
подготвителна група в детска градина, както и уеднаквяване на дължимата такса за
всички месеци от годината както за децата от подготвителна група, така и за всички
останали деца, посещаващи детска градина.
Предложението за актуализация на таксите за посещаване на детска градина е
продиктувано от промяната в стандартите за финансиране на делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование“.

II.

Цели, които се поставят.

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Бургас е подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси, подобряване
на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна
възраст в образователната система, с оглед осигуряване на интелектуалното,
емоционалното, социалното, духовно- нравственото и физическо развитие и подкрепа на
всяко дете, формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия
живот.
III.
Финансовите и други средства, които ще бъдат необходими за
прилагането на новата уредба.
Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и
допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Бургас са регламентирани в РМС № 790 от
30.10.2020 г. и ще постъпват от държавния бюджет.
IV.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.

С приемането на предлаганите изменения на Наредбата ще се улесни достъпът до
предучилищно образование на децата от тригодишна възраст до постъпването им в
първи клас.
При прилагане на новата уредба не се очаква влияние върху финансовите резултати.
V.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Бургас, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Разработен е в съответствие с
разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, чийто норми са
съобразени с Европейското законодателство. Това предопределя съответствието на
предлагания проект с правото на Европейския съюз и с разпоредбите и целите на
националното и местно законодателство.

Амортизации на оборудването- към разходите могат да се предвидят.

