Публикувано Петък, 10 август 2012 година,

Мотиви
към Проект 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. и влиза в сила
от 07.05.2008 г.)
На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община
Търговище приема предложения и становища относно Проекта 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, пл.”Свобода”.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните
Мотиви 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:
През последните години с въвеждане на задължителните подготвителни групи се
засили тенденцията, родители да записват още от първа група деца, които
фактически не посещават детското заведение. Считаме, че целта на родителите и
настойниците е осигуряване на място в целодневните детски градини. В резултат на
това в някои детски градини остава незапълнен капацитет. Същевременно разходите
/ за персонал, осветление, отопление, текущи ремонти, консумативи и др./ са постоянни
и същите не зависят от броя на реално присъстващите деца.
Това налага настоящите промени в начина на заплащане на таксите.
Поради тези причини предлагаме месечната такса да включва два компонента:
задължителна и на ден в рамките на месеца за присъствие.
Таксата е различна за 5-6 годишните деца /подготвителните групи/ в целодневните
детски градини и е съобразена с разликата в Държавния единен разходен стандарт
между 3-4 и 5-6 годишните деца. Таксата на децата от подготвителните групи в
целодневните детски градини включва предоставените им услуги извън обхвата на
образователната услуга по подготовката им за училище. Това са: хранене /обяд и
следобедна закуска/, разходите по престоя на децата след обяд /отопление, осветление
и др./ Предлаганата такса покрива само храната на 5-6 годишните, а другите
допълнителни разходи се поемат от общината.
Считаме, че настоящият момент е най-благоприятния и удачен за извършване на
промени в размера на таксите, предвид това, че учебната година започва от 15
Септември и посещаемостта в детските заведение се увеличава.

2. Целите, които се поставят:
Очакваме с предлаганите нови такси да се подсигури минимално увеличение на
прихода с цел покриване на инфлационните разходи за ел.енергия, горива, хранителни
продукти.
Очакваме да насърчим родителите и настойниците, които искат децата им да се
обучават, да посещават детските градини и ясли редовно.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими
допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.
- минимално увеличение на прихода
- запълнен капацитет на детските заведения
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на
община Търговище е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното
самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Предвид изложените мотиви, предложението за промяна в Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Търговище е както следва:
Раздел III
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други
общински социални услуги
Чл.25, ал.2. За целодневни детски градини и ясли размерът на месечната такса се
определя, както следва:
1. В града:
a) Такса за детски ясли, която включва следните компоненти:
6.00 лв. задължителна такса и 2.00 лв. на ден за присъствие.
б) Такса за три и четири годишните деца в целодневните детски градини, която
включва следните компоненти : 6.00 лв. задължителна такса и 2.00 лв. на ден за
присъствие.
в) Таксата за задължителна предучилищна подготовка на деца /пет и шест
годишни/ в целодневните детски градини: 1,40 лв.на ден за присъствие.
2. В селата:
a) Такса за три и четири годишните деца в целодневните детски градини, която
включва следните компоненти: 3.00 лв. задължителна такса и 1,50 лв. на ден за
присъствие.
б) Такса за задължителна предучилищна подготовка на деца /пет и шест
годишни/ в целодневни детски градини: 1,20 лв.на ден за присъствие.

3. През периодите, когато детските ясли и градини са във ваканция, се заплаща
частта от таксата на ден за присъствие в дежурната детска градина.
Чл.25, ал.3 придобива следната редакция:
“ Такса за полудневна предучилищна подготовка на деца в града и селата не се
заплаща.”
Чл.25, ал.8 се отменя.
Предлагаме настоящите промени да влязат в сила от 17.09.2012г.

