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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определяне и администриране местните такси и
цени на услугите на територията на Община Приморско.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Приморско, е приета с Решение № 255/11.04.2003г. по Протокол
№ 38/11.04.2003г. на Общински съвет – гр. Приморско, последно изменена с Решение
№114/26.05.2016г. Във връзка с предоставянето на по – качествени услуги на територията на
Община Приморско, е необходимо да бъде проведена процедура по изменение и допълнение
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Приморско.
Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Приморско
1.Причини, които налагат приемането:
Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Приморско, са във връзка с:
- мотивът за предложената промяна в Наредбата е изцяло социален, като основната

.

цел е да се насърчи раждаемостта на територията на Община Приморско, както и да се
стимулират младите семейства да останат да живеят и работят в Общината;
- изпълнението на приходната част на бюджета на Община Приморско в частта на
местните приходи и акумулиране на преходен остатък в последните две години;
2. Целите, които се поставят:
С отпадането на тази такса ще бъде увеличен 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.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя
размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на
общината по предоставяне на услугата. В случаите на освобождаване от такси по решение на
общински съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските
приходи. Необходимият финансов ресурс е в размер на 146 927 лв., представляващ
среднопретеглен годишен размер на таксите за ползване на детска градина за последните 3
(три) години. Направените икономически анализи показват, че средствата могат да бъдат
разчетени в бюджета за 2017 год., както и да осигурят устойчивост по отношение на
предлаганата промяна за следващия 3-годишен планов период.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- Да се сведе до минимум броя на отсъстващите деца в детските градини;
- Всички деца да имат равен достъп до качествено образование;
- Повишаване на обхвата и достъпа на децата в подготвителните групи, независимо от
финансовите възможности на техните родители;
- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили
подготовката на децата в предучилищна възраст;
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от
ЗМСМА, чл.26 от ЗНА, във връзка с чл. 79 от АПК, предлагам Общински съветгр.Приморско да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Общински съвет – гр. Приморско приема Наредба за изменение на Наредба за определяне
и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско,
както следва:
Чл.32. (1) Общинският съвет определя таксите за ползване на детски ясли, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални
услуги.
(2) Таксите за ползване на услугите в детски ясли и детски градини се заплащат както
следва:
1.3а ползване на услуги в детски ясли и детски градини в гр. Приморско и гр. Китен се
заплаща такса в размер на 100.00 лева на месец.
2.3а ползване на услуги в детски ясли и детски градини в с. Писменово, Ясна Поляна,
Веселие и Ново Паничарево се заплаща такса в размер на 60.00 лева на месец.
(3) Преференции и освобождаване от такси за детски ясли и детски градини имат следните
категории деца:

1. Освобождават се от заплащане на такса за ползване на детска ясла и детска градина:
-деца сираци и деца и полусираци;
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност 90% и над 90%,
установено с ЕР на TEЛК/HEЛK;
-деца, с увреждания 50% и над 50%, установено с ЕР на TEЛK/HEЛK.
2./изм. Решение №415/27.11.2013г./ Освобождават се със 100% от месечната такса за
ползване на услуги в детски ясли и детски градини в гр. Приморско и гр. Китен, деца с
постоянен адрес на територията на община Приморско, на които поне единия от родителите
е с постоянен адрес и адрес по местоживеене на територията на община Приморско.
3. /изм. Решение №415/27.11.2013г./ Освобождават се със 100% от месечната такса за
ползване на услуги в детски ясли и детски градини в с. Писменово, Ясна поляна, Веселие и
Ново Паничарево, деца с постоянен адрес на територията на община Приморско, на които
поне единият родителите е с постоянен адрес и адрес по местоживеене на територията на
община Приморско.
4. Извън случаите на чл.32, ал.3, т.2 и т.3 от настоящата Наредба, месечната такса за
ползване на детска ясла и детска градина на второ, трето и следващи деца в семейството,
когато посещават едновременно детското заведение, е в размер на 50% от стойността на
таксата.
5. Извън случаите на чл.32, ал.3, т.2 и т.3 от настоящата Наредба, месечната такса за
ползване на детска ясла и детска градина за деца на многодетни майки е в размер на 50% от
стойността на таксата.
6.Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение или отделна група в него не
работи поради аварии, ремонти, карантини, други обективни причини, оповестени със
заповед на директора.
7. Не се заплаща такса за времето на отсъствие на детето, поради заболяване, удостоверено с
болничен лист за гледане на болно дете, медицински документ и по писмена молба на
родителя.
(4) Лицата отговарящи на условията по ал.3, могат да ползват повече от една преференция
едновременно.
Чл.33.(1) Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж заплащат
месечна такса, равняваща се на стойността на хранителните продукти за първо ястие,
основно ястие и десерт.
(2) Допълнителните разходи за издръжка са за сметка на общинския бюджет
Чл.34.(1) Такса за ползване на услуга „Детска млечна кухня” (за деца от 10 месеца до
навършване на 3-годишна възраст) родителите или настойниците заплащат стойността на 1
купон за храноден на едно дете в размер на 3.00 лева на ден.
(2) Преференции в размер на 50%, от таксата определена по ал.1 ползват следните категории
деца:
- второ, трето и следващи деца в семейството, когато ползват едновременно услугата.
(3) Преференции в размер на 100%, от таксата определена по ал.1 ползват следните
категории деца:
-деца сираци и деца и полусираци.
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност 90% и над 90%,
установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
-деца, с увреждания 50% и над 50%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
- деца, на които поне единия от родителите или настойниците има постоянен и настоящ
адрес на територията на Община Приморско.

Приложение:

1. Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране
местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско.
2. Доклад за изменение на Наредбата.

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ
Кмет на Община Приморско

ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
(приета с Решение № 255/11.04.2003г. по Протокол № 38/11.04.2003г. на Общински съвет –
гр. Приморско, последно изменена с Решение №114/26.05.2016г.)
Чл.32. (1) Общинският съвет определя таксите за ползване на детски ясли, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, други общински социални
услуги.
(2) Таксите за ползване на услугите в детски ясли и детски градини се заплащат както
следва:
1.3а ползване на услуги в детски ясли и детски градини в гр. Приморско и гр. Китен се
заплаща такса в размер на 100.00 лева на месец.
2.3а ползване на услуги в детски ясли и детски градини в с. Писменово, Ясна Поляна,
Веселие и Ново Паничарево се заплаща такса в размер на 60.00 лева на месец.
(3) Преференции и освобождаване от такси за детски ясли и детски градини имат следните
категории деца:
1. Освобождават се от заплащане на такса за ползване на детска ясла и детска градина:
-деца сираци и деца и полусираци;
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност 90% и над 90%,
установено с ЕР на TEЛК/HEЛK;
-деца, с увреждания 50% и над 50%, установено с ЕР на TEЛK/HEЛK.
2./изм. Решение №415/27.11.2013г./ Освобождават се със 100% от месечната такса за
ползване на услуги в детски ясли и детски градини в гр. Приморско и гр. Китен, деца с
постоянен адрес на територията на община Приморско, на които поне единия от родителите
е с постоянен адрес и адрес по местоживеене на територията на община Приморско.
3. /изм. Решение №415/27.11.2013г./ Освобождават се със 100% от месечната такса за
ползване на услуги в детски ясли и детски градини в с. Писменово, Ясна поляна, Веселие и
Ново Паничарево, деца с постоянен адрес на територията на община Приморско, на които
поне единият родителите е с постоянен адрес и адрес по местоживеене на територията на
община Приморско.
4. Извън случаите на чл.32, ал.3, т.2 и т.3 от настоящата Наредба, месечната такса за
ползване на детска ясла и детска градина на второ, трето и следващи деца в семейството,
когато посещават едновременно детското заведение, е в размер на 50% от стойността на
таксата.
5. Извън случаите на чл.32, ал.3, т.2 и т.3 от настоящата Наредба, месечната такса за
ползване на детска ясла и детска градина за деца на многодетни майки е в размер на 50% от
стойността на таксата.
6.Не се заплаща такса за времето, в което детското заведение или отделна група в него не
работи поради аварии, ремонти, карантини, други обективни причини, оповестени със
заповед на директора.
7. Не се заплаща такса за времето на отсъствие на детето, поради заболяване, удостоверено
с болничен лист за гледане на болно дете, медицински документ и по писмена молба на
родителя.
(4) Лицата отговарящи на условията по ал.3, могат да ползват повече от една преференция
едновременно.
Чл.33.(1) Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж заплащат
месечна такса, равняваща се на стойността на хранителните продукти за първо ястие,
основно ястие и десерт.
(2) Допълнителните разходи за издръжка са за сметка на общинския бюджет

Чл.34.(1) Такса за ползване на услуга „Детска млечна кухня” (за деца от 10 месеца до
навършване на 3-годишна възраст) родителите или настойниците заплащат стойността на 1
купон за храноден на едно дете в размер на 3.00 лева на ден.
(2) Преференции в размер на 50%, от таксата определена по ал.1 ползват следните категории
деца:
- второ, трето и следващи деца в семейството, когато ползват едновременно услугата.
(3) Преференции в размер на 100%, от таксата определена по ал.1 ползват следните
категории деца:
-деца сираци и деца и полусираци.
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност 90% и над 90%,
установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
-деца, с увреждания 50% и над 50%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК
- деца, на които поне единия от родителите или настойниците има постоянен и настоящ
адрес на територията на Община Приморско.

