Публикувани на 13 юли 2016 година

Мотиви
към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Търговище
(Приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение № 2 по
Протокол № 8 от 24.04.2008г. в сила от 07.05.2008 г.)
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, след публикуване на
настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Търговище приема
предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Търговище на e-mail: obsthina@targovishte.bg или в Центъра за
административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад
”Свобода”.
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 за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Търговище.
1.
Причини, които налагат приемането
1.1. Промяна в срокове и такси на административни услуги
Наредбата определя таксите и цените на услуги и права, които Общинска
администрация предлага на гражданите и юридическите лица след заявление от тяхна страна,
като отделните видове услуги са конкретизирани в различни други нормативни актове.
Промените в действащата нормативна уредба, касаещи предоставянето на услуги,
както и увеличаването на разходите, които общинската администрация формира във връзка с
предоставянето на услугите, обуславят необходимостта от допълнение и изменение в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Търговище.
При определянето на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид видът
и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика.
Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги, тяхното потребление и
формирането на съответните приходи в общинския бюджет.
Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от
общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки
разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:
а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;
б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за
материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и
оборудване;
в/ разходи за управление и контрол;
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на
стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието
върху околната среда.
Предложението за изменение размера на някои от таксите и цените на услуги,
съгласно настоящия проект на наредбата е изготвен при съобразяване и на следните
обстоятелства:
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По този начин се съкращава значително времето за обслужване на гражданите,
като се предоставя възможност на заявителите да получават веднага или в много кратки
срокове съответната административна услуга.
Актуализацията на някои такси за административни услуги ще обезпечи
повишените разходи за изготвяне на документите, както и последователната политика на
Общината по разширяване обхвата на предоставените услуги и подобряване на тяхното
качество.
В съответствие с Наредба №РД-20-02-9/21.05.2012 г. за функциониране на
Единната система за гражданска регистрация и Наредба №РД-20-02-6/24.04.2012 г. за
издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, както и предвид
Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние,
подписана на 08.09.1976 г. във Виена, в сила за Република България от 18.12.2013 г.,
документите за гражданско състояние, при поискване, могат да бъдат издавани от Община
Търговище на три езика с цел да бъде избегнат превода и легализацията им. Издаването на т.
нар. многоезични актове по гражданско състояние от Община Търговище, както и на такива,
съставени в други общини след 2000 г., които са подписани електронно, е свързано с
разходването на допълнителни финансови средства. Действащият размер на таксите е
определен преди настъпилите нормативни промени в уредбата на административното
обслужване на населението, поради което същите не отчитат разходите, свързани с
издаването им - за езиков превод, справки между институциите и общините и други
дейности. Същевременно стойността на таксата за издаването на многоезичен акт за
гражданско състояние е същия, като за съставянето на акт само на български език.
С приемането на настоящия проект за изменение на чл. 22 и чл. 40,
„I.Гражданско състояние и гражданска регистрация“ на наредбата се очаква да бъде
финансово обезпечен и продължен през 2016 г. процеса по създаването на електронен архив
на регистри на населението и данъчни декларации. До настоящия момент е сканиран целият
архивен регистър на населението от града и селата.
Приложения
Приложение 1 – Предложение за промяна в сроковете и такси за услуги към чл. 22 от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на Община Търговище
Приложение № 2 Калкулация на себестойността на такса за услуги по чл. 22 от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на Община Търговище
Приложение № 3 – Предложение за промяна в сроковете и такси за услуги към чл. 40
от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Търговище I.Гражданско състояние и гражданска регистрация
Приложение № 4 - Калкулация на себестойността на такса за услуги по чл. 40 от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Търговище
Създаване на нова услуга към чл. 40, I. Гражданско състояние и гражданска
регистрация
Т. 29. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Сроковете и таксите за услугата са определени на база еднотипни услуги – дубликати
от актове по гражданско състояние /акт за раждане, акт за брак и акт за смърт/
Предвид изложените мотиви, предложението за изменение и допълнение в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Търговище е както следва:
§1. Услуги по чл. 22, на Глава втора, раздел първи – административни услуги,
предоставяни от отдел МДТ
§. 3. Чл. 39. т. 50 се отменя
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§ 4. В Чл. 40. I. Гражданско състояние и гражданска регистрация се изменят т.3, т.8,
т.10, т. 11, т. 12, т. 13, т. 14, т. 15, т. 16, т. 19, т. 20, т. 22, т. 23 както следва:
Създава се нова т. 29
1.2.Цена на нови услуга и права – третиране на биоразградими отпадъци
В изпълнение изискванията на чл.19, ал.3, т.10 и чл.34 от ЗУО, Община Търговище
изгради площадка за компостиране на биоразградими отпадъци. Целта на компостирането е
да се трансформират естествените биоотпадъци, чрез управляван, аеробен биологичен
процес в богат на хумус материал, който е подходящ за много полезна употреба в
земеделието, градинарството и ландшаштните дейности.
Постъпилите приходи от преработката на биоотпадъците и от продажбата на
стандартен компост ще покриват част от разходите по експлоатацията на площадката.
Приложение № 5 - Цена на услуга за третиране на биоотпадъци и продажба на
компост на „Площадка за компостиране на растителни и биоразградими отпадъци”, гр.
Търговище
Предвид изложените мотиви, предложението за изменение и допълнение в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Търговище е както следва:
Да се създаде нов чл. 51 към Глава четвърта - Цени на неуредени със закон
услуги и права, предоставяни от Община Търговище на физически и юридически лица
§8 чл. 51 (1) Цената на услуги и права за третиране на биоразградими отпадъци се
определя както следва:
1. за преработка на биоотпадъци на „Площадка за компостиране на растителни и
биоразградими отпадъци”, гр. Търговище - 18,94 лв./тон с включен ДДС.
2. за произведен стандартен компост – 6 лв./тон с включен ДДС.
(2) Постъпилите приходи по ал. 1 на чл. 51 се събират от ОП „Флора“ и се отчитат в
приход на Община Търговище.
1.3. Промени в цени на услуги и права, предоставяни от общински
мероприятия/предприятия
В Община Търговище постъпиха докладни записки от Директора на Общинско
предприятие „Социални и охранителни дейности“, Директора на ОМ „Обредни домове и
зали“ – Търговище, Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и Директора на Регионален
исторически музей – Търговище за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Търговище.
Целта на увеличението на част от таксите за услугите, които предоставят общинските
предприятия/мероприятия е да бъдат завишени проходите и да бъдат покрити част от
разходите, които се извършват за предоставяне на услугите.
Прилжения:
приложение № 6 - II Регионална библиотека „Петър Стъпов“ – предложението за нови
цени на услугите
приложение № 7 - III Регионален исторически музей – предложението за нови цени
на услугите
Предвид изложените мотиви, предложението за изменение и допълнение в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Търговище е както следва:
§. 5 В чл. 40, VIII. Други услуги, т. 7. Се изменя както следва:
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За излъчване на съобщение в кабелното радиоразпръскване, за мин. – 3.00 лв.

§ 6. В Чл. 41 се изменят т.2, 6., 9, 16, 18, 20 както следва :
т. 2 Изкопаване на ново гробно място, заравяне и оформяне на гроб – 120.00 лв. с
включен ДДС.
т. 6 – Надгробен ритуал - 10.00 лв. с включен ДДС.
т.9 Отваряне на стар гроб - изваждане кости,н полагане на покойника, заравяне и
оформяне на гроба - 120.00 лв. с включен ДДС.
т. 16 Комплект дъски за мюсюлманско погребение - 50.00 лв., с включен ДДС
т.18 Изкопаване на гроб за фамилна гробница и монтаж на същата - 150.00 лв. с
включен ДДС.
т.20. За самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения
за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица се определя
еднократна помощ за погребение в размер на 200.00 лв. с включен ДДС.
т. 2 Изкопаване на ново гробно място, заравяне и оформяне на гроб – цената да бъде
променена от 85.00 на 120.00 лв. с включен ДДС.
§.7.В Чл. 49. се правят следните изменения и допълнения:
II. БИБЛИОТЕКА “ПЕТЪР СТЪПОВ”
Изменят се точки т.1 до 11.
Създава се нова т. 12.
№ Наименование на услугата

1

Изработване на писмена тематична библиографска справка
1. По електронен път
2. За преглеждане на източници де-визу
списания, за годишно течение
вестници, за годишно течение

2

Копирни услуги за една страница
1. Формат А4
2. Формат А3

3

Възстановяване на разходи за:
Документи, поръчвани и ползвани по междубиблиотечно
заемане

4
5

6

Обезщетения за повредени, загубени или невърнати от
читатели библиотечни документи
Продажба на библиотечни документи, отчислени от фондовете
на библиотеката, или предоставени по договор за продажба
Използване на залите за небиблиотечни прояви за 1 час:
конферентна зала, фоайе, игротека,
- арт галерия – за изложби, на ден
Ползване на озвучаване, мултимедия, пиано – за всяко по

Става
Цена, лв. с ДДС
5.00+разпечатка

2,00
5,00
0.10
0.20

авансово заплащане на
пощенски разходи+
такса на изпр. Библ.
С-но чл.66, ал. 1 от
ЗОБ
0,50 лв. за том

30,00
2,00
10,00

7
8

Отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.
Отм. с Решение № 3 по протокол № 10 от 26.04.2012г.
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9

Услуги в Информационен център
1. Специализирана справка от Интернет с оформяне на текст
3. Компютърна разпечатка на информация получена в
библиотеката формат А4
Черно-бяла
2. Сканиране на текст, снимка или илюстрация и обработка на
текст от библиотечен документ за 1 стр.
3. Сканиране във формат PDF на стр. А4

Извършване на презапис на част от музикално произведение,
фонд на библиотеката, с образователна или научна цел
От/на фонокасета, CD
10
От грам. Плоча на електр. носител
Изготвяне на компилация от различни библиотечни единици –
на мелодия по
ГЛОБИ:
1. При закъснение за връщане на един библиотечен документ 1
месец след изтичане на срока – на ден по
2. При закъснение за връщане на един библиотечен документ,
зает с депозит, повече от 2 календарни месеца, депозита се
11
задържа 100 %.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки понеделник – Ден без глоби закъснели
читатели, заели библиотечни документи без депозит, могат да
ги върнат в този ден без да бъдат
глобявани
Абонаментна вноска за издаване на читателска карта :
- ученици до 7 клас, включително
- ученици от 8 до 12 клас и пенсионери
12
- обща категория потребители
- еднодневна чит. Карта
дубликат на изгубена карта

4,00 + разпечатка

0,30

1,00
0,50

2,00
6,00
1,00

0,01

1,00
2,00
5,00
1,00
2,00

III. РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Правят се следните изменения и допълнения:
№
Наименование на услугата
1.

Посещение в експозиция, образователни екскурзии
в кв. Вароша и на територията на град Търговище
1.5. Семеен билет
1.6. Пакетен билет, включващ посещение на повече от
1 музеен обект:
1.6.1. възрастни
1.6.2. ученици, студенти, пенсионери
1.6.4. Семеен билет
1.7. Пакетен билет, включващ посещение на всички
музейни обекти

Става,
Цена, лв.
7.00 лв.
5.00 лв.
4.00 лв.
8.00 лв.
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1.7.1. възрастни
1.7.2. ученици, студенти, пенсионери
1.7.3. Семеен билет

8.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв

1.11. Посещение на крепостта Мисионис с екскурзовод

3.00 лв. на
посетител
безплатно

1.12. На национални и официални празници, Нощта на
музеите, 29 януари – Освобождението на
гр.Търговище, 14 май – Празник на Търговище
2.

3.

4.

5.

9.

Посещение на образователни програми, музейни
ателиета и работилници
2.1. организирани групи
2.1.1. първо посещение
2.1.2. редовни участници

2.00 лв.
1.00 лв.

2.3. изнесени ателиета, работилници, възстановки

20.00 лв.

Беседи
3.1. на български език
3.2. на чужд език

8.00 лв.
15.00 лв

Заснемане в експозициите
4.1. любителско фото и видеозаснемане
4.2. професионално заснемане – за час

10.00 лв.
200.00 лв.

Фото и видеозаснемане и сканиране на експонати
/на брой/
5.1. предмети от благородни метали и/или със
скъпоценни камъни
5.2. предмети от неблагородни метали, камък, дърво,
книга, снимки
5.3. уникати
5.4. Заснемане на ръкописи, архивни документи,
старопечатни книги и други
5.5. Предоставяне за ползване на негативи,
диапозитиви и дигитални изображения от фонда на
музея за отпечатване.
Еднократно ползване на музейна зала – за 1 час
9.1. м. май-м.октомври
9.2. м.ноември-м.април

100.00 лв.
30.00 лв.
300.00 лв.
3.00 лв. на 1
страница
3.00 лв. за
кадър

30.00 лв.
ново
ново

40.00 лв.
50.00 лв.

10.

Извънредно отваряне на обект на РИМ-Търговище

30.00 лв. на
обект

11.
13.

Организиране на ритуали в музейни обекти
Копирни услуги
13.1. една страница – формат А4
- формат А3

200.00 лв.
0.10 лв.
0.30 лв.
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1.4.Такси детски градини
От години се наблюдава процес на намаляване броя на децата в региона, поради
демографски и миграционни причини, което води до намаляване на средствата за детските
заведения, получавани като делегирана от държавата дейност.
Децата в детските градини на Община Търговище са намалели с 119 за една година,
/през 2015/2016г са 1884, а за следващата учебна година са 1765/.
С Решение №1 по Протокол №48 от 12.02.2015 г. Общински съвет Търговище отмени
таксите за ползване на детски градини на 3-4 и 5-6 годишните деца, което доведе до
намаляване на финансовите средства, постъпващи в Детските градини.
Един от възможните варианти за подпомагане бюджетите на Детските градини е
връщане на таксите за ползване на детски градини, съществували до преди година и
половина. Идеята беше подкрепена от постъпило предложение от директорите на детските
заведения в гр. Търговище, продиктувано от следните аргументи:
- необходимост от средства за подобряване на базата;
- необходимост от средства за подобряване качеството и разнообразието на храната;
- не уведомяване от страна на родителите за отсъствието на децата им.
Издръжката на детските градини става все по-трудна. Две трети от сградите не са
енергийно ефективни, материалната база е стара и са необходими повече средства за
поддръжка. Все по-високи са изискванията по отношение на материално-техническата база и
осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Немаловажен е въпросът
за осигуряване на дневна охрана и пропускателен режим в детските заведения. Наличието на
допълнителни средства би спомогнало за осигуряването и или монтиране на системи за
видео наблюдение. Поради липса на средства остава нерешен и въпросът с
пожароизвестяване и обезопасяване на обектите. Всичко това налага увеличаване на
издръжката от „Местни дейности“. През 2015г. издръжката за детските градини е била 545
000лв ./без храна/, а през 2016г. е намаляла на 500 000лв. /без храна/, а средствата за храна за
2016 г. са 474 796 лв.
С въвеждане на такси за ползване на детски градини ще се повишат приходите в
Община Търговище и ще се даде възможност за по-висока издръжка “Местна дейност“ в
бюджетите на детските градини. От очаквания приход от такси до края на годината ще се
съберат около 200 000лв., 100 000лв. от които ще се изразходват за хранене на децата.
С повишаване на издръжката ще се прекрати и събирането на допълнителни средства
от родителите в детските градини.
Връщането на такси ще доведе и за осъществяване на споделена отговорност от
страна на родителите, по отношение посещението на децата им. Голяма част от родителите
не уведомяват своевременно за отсъствия и присъствия, защото не заплащат такса.
За да гарантира здравословното и балансирано хранене на децата, в съответствие с
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 23 от 2005
г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на
училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм., бр. 85 от 2015 г., в
сила от 3.11.2015 г.) Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 73 от
20.09.2011 г., в сила от 20.09.2011 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., бр. 85 от 3.11.2015 г.,
в сила от 3.11.2015 г. в Община Търговище са осигурени средства за хранене на децата от
2,00 лв. на ден, които не са достатъчни за осигуряване на разнообразно меню. Разходът за
храна се определя на ден по калкулация на вложените продукти в дневното меню. Приходът
от таксите ще даде възможност за увеличаване средствата за храна /със 100 000 лв./ и за
изготвяне на по-добро и разнообразно меню / до 3.00 лева на ден/. Ще могат да се купуват и
влагат при приготвяне на храната по-качествени продукти на по-високи цени.
С Решение на Министерски съвет всяка година се определят „Стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието“.
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За 2016 година като делегирани от държавата дейности в детските градини и ОДЗ се
планират и отчитат средства за обучението и възпитанието на децата от 1 до 6 г. по
стандарти за:
-дете в яслена група към ОДЗ /1159 лв./,
-дете от 3 до 4г. - 1669лв. / в малки населени места до 1500 души - 1802лв./
-дете в подготвителна група/ 5 и 6г./ - 1912 лв. в ЦДГ и ОДЗ,
разпределени чрез формула, както и допълващите стандарти за децата в детските
градини.
Стандартите за дете от яслена група и 3 и 4 годишно дете включват разходите за
персонал, за СБКО, за квалификация и представително облекло на педагогическия персонал
и безопасни условия на труд. Разходите за издръжка, включително и храната на децата от
яслена група и 3 и 4 годишните се планира и отчита в „Местни дейности“.
Стандартът за дете в подготвителна група /5 – 6 год./ към детска градина включва
разходите за персонал, за СБКО, за квалификация и представително облекло на
педагогическия персонал, разходи за безопасни условия на труд и други разходи за
издръжка, осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата без разходи за
храна, изрично посочено в стр. 10 от “Указание ФО №1/12.01.2016г. на МФ за съставянето и
изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за
2016г.”.
Икономическа обосновка на предлаганата такса:
Механизмът за изчисляване размера на таксите е обвързан с минималния размер на
разхода за храна за един ден, който е два лева, видно от примерните менюта и съответната
калкулация.
В предлаганите примерни менюта е включена стойността на продуктите за отделните
ястия, съгласно сключените от Община Търговище договори по ЗОП за доставката на
хранителни продукти, в съответствие с Наредба № 6 от 10.08.2011 г. на Министерството на
здравеопазването за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските
заведения, Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението и
Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на
дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани
при организирани мероприятия за деца и ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм., бр.
85 от 2015 г., в сила от 3.11.2015 г.),
Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., в
сила от 20.09.2011 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., бр. 85 от 3.11.2015 г., в сила от
3.11.2015 г.
Направеният анализ на очакваните постъпленията от такси в детските градини от
01.08.2016г. до края на годината показва, че приложения механизъм за изчисляване размера
на таксите в зависимост от разхода за храна на ден ще увеличи прихода на общината с около
200 000лв.
С очакваните постъпления от такси в детските градини ще се даде възможност за
повишаване дневния оклад, като по този начин се постигне подобряване на менюто и
съответно подобряване на храненето в детските градини / до 3.00 лв./
Ще има възможност за увеличаване издръжката в детските градини с 100 000 лв.
Община Търговище дава около 1 млн. лв. годишно за издръжка на дейността и за
храна в детските градини и ще продължи да финансира тези разходи, тъй като средствата от
държавната обезпечават основно заплатите на работещите в системата. За 2016г. държавата
дава на Община Търговище за детските градини и предучилищното образование около 3,4
млн. лв. Постъпленията от таксите отново ще влизат в градините, с цел подобряване на
храненето и базите .
С оглед прецизиране на чл.25 от Наредба за определянето и aдминистрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище предлагаме също
така отмяна на задължителната такса от 6.00 лв. за яслена група в ОДЗ и детски ясли,
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намалението на деца с родители-редовни студенти, на деца с родител с 90% и повече
процента намалена трудоспособност да бъде не 20%, а 50 %, а текста „деца с увреждания“, да
стане „Деца с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила
решение на компетентен орган“ , в съответствие със ЗДДФЛ, като целият текст на чл.25 се
отмени и се създаде нов такъв.
При изготвяне на предлаганите изменения и допълнения са взети предвид
следните нормативни основания и изисквания:
Съгласно чл.6, ал.1 от ЗМДТ Общините събират следните местни такси:
в) за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински
социални услуги;
г) (нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) за дейностите по отглеждане
и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската
градина или училището извън финансираните от държавата дейности / разходи за
храна /.
Съгласно чл.298, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование,
който влиза в сила от 01.08.2016г., родителите на децата заплащат такси за издръжка на
дейности, които не се финансират от държавния бюджет. /храна/
Чл. 8. (1) от ЗМДТ гласи, че Общинският съвет определя размера на таксите при
спазване на следните принципи: 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите
услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-голяма справедливост при
определяне и заплащане на местните такси.
(4) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на
разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е
за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на
общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските
приходи.
(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 9 реда, по който лицата,
неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се
освобождават от заплащане на съответната такса.
(6) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.
Чл. 81. За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или
настойниците месечни такси.
Приложения:
-примерни менюта и калкулация на използваните продукти
-прогноза за очаквани приходи от такси до края на 2016г.
- справка на броя на децата в детските градини
Предвид изложените мотиви,
Предложението за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Търговище е както следва:
§2. Чл. 25 и алинеите към него се отменят и се създава нов чл.25, както следва:
Чл. 25 (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или
настойниците месечни такси.
(2) За ползване на детски ясли родителите и настойниците заплащат месечната такса,
която се образува от броя присъствени дни умножени по 2.00 лв.
(3) За ползване на детска градина от 3 и 4 годишни деца родителите и настойниците
заплащат месечната такса, която се образува от броя присъствени дни умножени по 2.00 лв.
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(4) За ползване на подготвителни групи в детска градина не се заплаща месечна
такса за обучение. За храна родителите и настойниците заплащат месечната такса, която се
образува от броя присъствени дни умножени по 1.55 лв.
(5) През периодите, когато детските ясли и детските градини са във ваканция, се
заплаща таксата на ден за присъствие в дежурното детско заведение.
(6) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. Деца с родители - редовни студенти;
2. Деца с родител с 90% и повече процента намалена трудоспособност;
3. Деца с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила
решение на компетентен орган.
(7) Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни
детски заведения в общината, таксата за второ и следващо дете се заплаща с 50 на сто
намаление. Същото намаление се отнася и за деца полусираци.
(8) За близнаци се заплащат 1.5 месечни такси, а за тризнаци се заплащат 2 месечни
такси.
(9) Не се заплаща такса за сираци, деца на загинали при производствени аварии и
природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
(10) За ползване на намаленията родителите или настойниците подават декларация до
директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.
(11) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса
започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.
(12) Таксата се заплаща от ползвателя след ползване на услугата.
2. Целите, които се поставят:
Целта на предложените изменения и допълнения е да се увеличи прихода на Община
Търговище, да се повиши издръжката на детските градини на територията на община
Търговище.
Приходът от таксите ще даде възможност за увеличаване средствата за храна и за
изготвяне на по-добро и разнообразно меню / до 3.00 лева на ден/. Ще могат да се купуват и
влагат при приготвяне на храната по-качествени продукти на по-високи цени.
Значително съкращаване на времето за обслужване на гражданите, като се предоставя
възможност на заявителите да получават веднага или в много кратки срокове съответната
административна услуга.
Актуализацията на някои такси за административни услуги ще обезпечи повишените
разходи за изготвяне на документите, както и последователната политика на Общината по
разширяване обхвата на предоставените услуги и подобряване на тяхното качество.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в Наредба за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище
не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Наредба за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Търговище са, че ще се увеличат приходите, което ще доведе до подобряване на
материалната база, осигуряване на качествена и разнообразна храна в детските градини на
територията на община Търговище.
Повишаване на ефективността и ефикасността при предоставяне на услуги, чрез
намаляване времето за предоставянето им.
Повишаване удовлетвореността на гражданите.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище
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е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз
е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление,
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
§9. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето
и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Търговище влиза в сила от 01.08.2016г.
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