ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО, АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ (приета с Решение №
23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111/ 30.10.2012 г. на
ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 318/29.12.2014 г. на ОбС – Брусарци,
изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. на ОбС – Брусарци изменена с
Решение № 49/28.04.2016 г. на ОбС – Брусарци)
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 и във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните
актове (ЗНА), предлагам на вниманието на жителите на община Брусарци в 30-дневен срок,
считано от 19.10.2017г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.
Предложения, препоръки и др. по проекта на изменение на Наредбата могат да бъдат
подавани в деловодството на Общински съвет при община Брусарци или на email:
brusartsi_adm@abv.bg

МОТИВИ към ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО, АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ (приета с Решение №
23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111/ 30.10.2012 г. на
ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 318/29.12.2014 г. на ОбС – Брусарци,
изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. на ОбС – Брусарци изменена с
Решение № 49/28.04.2016 г. на ОбС – Брусарци)

Причини, които налагат изменение на чл. 16, чл.30, ал.1 и ал.2, чл.30а, чл.37, ал.5,
чл.39 ал.1, т.3, чл.43, ал. 2, чл.49, ал.1 и чл.50 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци,
приета с решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с решение №
111/30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 318/29.12.2014 г. на
ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. на ОбС – Брусарци
изменена с Решение № 49/28.04.2016 г. на ОбС – Брусарци, противоречат на нормативен акт
от по-висока степен както следва: Закон за общинската собственост, Закона за
предучилищно и училищно образование, Закона за местните данъци и такси, Закон за
ветеринарно медицинската дейност и

писмо с Вх.№ РД-01-03-175/02.10.2017г. на

Областния управител на област Монтана.
Чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Брусарци не е съобразена с новата редакция на чл.11, ал.4 от
Закона за местните данъци и такси.

Чл.30 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Брусарци, не кореспондира с чл.67 ал.1 от ЗПУО където са
регламентирани основните форми на педагогическо взаимодействие, а именно –целодневна,
полудневна, почасова или самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред,
определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Съгласно чл.14 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, същото се
осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.
Целодневната се осигурява в рамките на 12 астрономически часа на ден, полудневна – до 6 часа на
ден преди обяд, почасовата – до 3 часа. С изключение на самостоятелната (организира от родителя
в съответствие с чл.18 от наредбата), другите организационни форми се осигуряват в детска
градина или училище /за задължителното предучилищно образование/. Таксата, която се заплаща
за ползване на детска градина към момента, е съобразена при целодневен режим. За полудневна и
почасова организация на предучилищното образование в детска градина се въвеждат съответни
месечни такси. Същите са с определен максимален месечен размер, формиран сумарно от:
постоянна част – за разходи за издръжка, която зависи от присъствените дни, и пропорционална
част – за всеки присъствен ден от месеца за разходи за хранене. При определяне на постоянна и
пропорционална част са съобразени броя астрономически часове престой на детето в детската
градина и ползваните видове хранения. Не се заплаща постоянната част от дължима сумарна
месечна такса за деца в подготвителни групи на детски градини.
Родителите или настойниците на децата от подготвителните групи подлежащи на
задължително обучение преди постъпването им в първи клас /5 и 6 годишните/ - да заплащат само
диференцираната такса за присъствен ден, която допълва издръжката за хранене на децата.
Разходният стандарт от делегираните държавни дейности /ДДД/ за подготвителните групи
включва средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, добавки за
учебници и учебни помагала и добавка за подпомагане храненето на децата в размер на 72,00лв.
годишно, което за средно 176 учебни дни за календарната година е около 0,41лв. за издръжка на
дете на ден. Поради въведените нови изисквания към храненето на децата, издръжката за храна
допълнително се оскъпява, разходите на вложените хранителни продукти и храноден на децата от
детските градини на територията на Община Брусарци на ден е около 2,20лв от които от ДДД се
поемат 0,41лв. и от местни дейност – 1,79лв. Родителите ще заплащат около 70% от разликата или
- 1,20лв. за храненето на децата, общината ще поема разликата от 0,59лв. на дете.
При изготвянето 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 2015г., в сила от 01.08.2016г.) за дейностите по отглеждане и
възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детски 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 е 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.

Чл.37, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Брусарци , не кореспондира с чл.108 от ЗМДТ където
подробно са изброени техническите услуги, за които не се дължат такси.
Чл.43, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Брусарци, гласи „Освобождават се от такса собствениците
на кучета по чл. 175 ал.2 от ЗВМД: кучета на инвалиди, служебни кучета в организации на
бюджетна издръжка, кучета ползвани за опитни цели, кучета използвани от червен кръст,
кастрирани кучета, ловни кучета.“ Текстът в наредбата възпроизвежда старата редакция на
разпоредбите в ЗВМД.

Чл.49, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Брусарци „Който декларира неверни данни и обстоятелства,
водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а
юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500
лева. “ противоречи на чл.127, ал.1 от ЗМТД, съгласно който глобата за виновните лица е
Размер от 20 до 200лв.
Чл.50, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Брусарци „Актовете за установяване на нарушенията по тази
Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а
наказателните постановления се издават от кмета на общината.“ Противоречи на на чл.128,
ал.1 от ЗМТД в частта относно органа, който издава наказателни постановления – законодателя
е предвидил че това е кмета или упълномощено от него лице, докато в наредбата неправомерно
не е предвидена възможността за упълномощаване на длъжностни лица за издаване на
наказателни постановления.

Цел на изменението на Наредбата на чл. 16, чл.30, ал.1 и ал.2, чл.30а, чл.37, ал.5,
чл.39 ал.1, т.3, чл.43, ал. 2, чл.49, ал.1 и чл.50

Да отстрани наличното противоречие и да я приведе в съответствие със Закон за общинската
собственост, Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за местните данъци и
такси, Закон за ветеринарно медицинската дейност.

Финансови средства: За прилагане на изменението на Наредбата на чл. 16, чл.30, ал.1
и ал.2, чл.30а, чл.37, ал.5, чл.39 ал.1, т.3, чл.43, ал. 2, чл.49, ал.1 и чл.50 не е необходимо
разходването на допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от изменянето и допълването
на Наредбата на чл. 16, чл.30, ал.1 и ал.2, чл.30а, чл.37, ал.5, чл.39 ал.1, т.3, чл.43, ал. 2,
чл.49, ал.1 и чл.50 се свеждат до постигане на целите, наложили изменението на същата.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото

изменяне и

допълване на Наредбата на чл. 16, чл.30, ал.1 и ал.2, чл.30а, чл.37, ал.5, чл.39 ал.1, т.3, чл.43,
ал. 2, чл.49, ал.1 и чл.50 е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и
с тези на европейското законодателство.
Фактически основания: необходимост от изменяне и допълване на чл. 16, чл.30, ал.1
и ал.2, чл.30а, чл.37, ал.5, чл.39 ал.1, т.3, чл.43, ал. 2, чл.49, ал.1 и чл.50

от Наредбата за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Брусарци
Правни основания: чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове.
РЕШИ:
§ 1. В чл. 16 се създава нова алинея 2
При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на
случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху
поземления имот или съответната част от него.

§ 2. Чл. 37, ал. 5 се изменя и допълва така :
Не се заплаща такса за технически услуги при:
1. допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;
2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;
3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или
вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези
условия са налице;
4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;
5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка
на отчужден недвижим имот;
6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по
дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;
7. даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото
положение на недвижими имоти;
8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

§ 3. Чл. 43, ал. 2 се изменя и допълва така“ Освобождават се от такса собствениците на кучета
по чл. 175 ал.2 от ЗВМД:
- кучета на инвалиди;
- служебни кучета в организации на бюджетна издръжка;
- кучета ползвани за опитни цели;
- кучета използвани от Българския червен кръст;
- кастрирани кучета;
- кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни,
които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“

§ 4. Чл. 49, ал. 1 глобата от 50 до 200 лева, да се чете „глоба от 20 до 200 лева„.
§ 5. Чл. 50 се допълва така:
Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската
администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината “ или от
упълномощени от него длъжностни лица“
§ 6. Чл. 30 се изменя така:
ал. (1) /се изменя така/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите,
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата,
настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат месечна такса за ползване на
материалната база и предоставяне на услуги извън държавните образователни изисквания,
които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от
държавата дейности по образование.
ал. (2) /се изменя така/ Месечната такса по ал.1 се формира сумарно от:
1. постоянна част - за разходи по издръжка на групите;
2. пропорционална част – за всеки присъствен ден от месеца (за разходи за хранене) и
зависи от включените хранения.
Създава се нова алинея (3) със следния текст:
ал. (3) Размерът на постоянната част от месечната такса зависи от броя на присъствените
дни на детето.
Създава се нова алинея (4) със следния текст:
ал. (4) При целодневна организация на предучилищното образование /в рамките на 12
астрономически часа на ден/ се дължи месечна такса с максимален размер 36,40 лв., която се
формира сумарно от:
- постоянна част – 10,00 лв.
- пропорционална част – 1,20 лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.), обяд и
следобедна закуска (16ч.)
Създава се нова алинея (5) със следния текст:
ал. (5) При полудневна организация на предучилищното образование /в рамките на 6
последователни астрономически часа на ден преди обяд/ се дължи месечна такса с максимален
размер 31,40лв., която се формира сумарно от:
- постоянна част – 5,00лв.
- пропорционална част – 1,20лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.) и обяд.
Създава се нова алинея (6) със следния текст:
ал. (6) При почасова организация на предучилищното образование /в рамките на 3
последователни астрономически часа на ден/, в зависимост от ползвания вид хранения, се
дължи месечна такса с максимален размер:
а) 17,9лв., която се формира сумарно от:
- постоянна част – 2,50 лв.;
- пропорционална част – 0,70лв., при включени две закуски (8ч. и 10ч.)
б) 24,50лв., която се формира сумарно от:

- постоянна част – 2,50лв.;
- пропорционална част – 1,00лв., при включени закуска (10ч.) и обяд.
Създава се нова алинея (7) със следния текст:
ал. (7) Не се заплаща постоянната част по ал. 4 - 6 от дължимата сумарна месечна
такса за деца в подготвителни групи за задължителна подготовка в детски градини. /за
храна родителите и настойниците заплащат месечна такса, която се образува от броя
присъствени дни умножени по 1,20лв./
Създава се нова алинея (8) със следния текст:
ал. (8) Не се заплаща пропорционалната част по ал. 4 - 6 за следните деца:
а. сираци и полусираци;
б. с един или двама родители инвалиди с трайно намалена работоспособност 50 и над 50
на сто;
в. на загинали в изпълнение на служебен дълг, при производствени аварии и природни
бедствия;
г. с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на
здравеопазването /приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19/2000г. за експертиза на
инвалидността при деца до 16 години/, и/или трайни увреждания след представяне на документ
от Експертна лекарска комисия;
д. трето и следващи деца, когато всички са настанени в детски ясли и/или детски
градини или посещават училище;
е. двама близнаци – второ раждане;
ж. трима и повече близнаци – първо и следващи раждания.
Създава се нова алинея (9) със следния текст:
ал. (9) С 50% намаление се заплаща пропорционалната част по ал. 4 - 6, за следните
деца:
а. с един родител;
б. с един или двама родители - студенти в редовна форма на обучение;
в. второ дете в семейството, когато и двете деца посещават детска ясла и/или детска
градина;
г. един или двамата родители са на социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП;
д. дете, което се отглежда в семейство с друго дете с трайно увреждане;
е. всеки от двамата близнаци - първо раждане, когато и двамата посещават детска
ясла/градина.
Създава се нова алинея (10) със следния текст:
ал. (10) Не се заплаща такса по чл 30, ал.1 за:
а. времето, в което детските градини или отделна група от тях не работят поради
годишен ремонт /един месец/, аварии, карантини или други обективни причини;
б. времето на отсъствие на детето за лечение /един или повече месеци/, след представяне
на медицински документ.
в. при подадено писмено заявление от родителя /настойника/ за непрекъснато отсъствие
на детето по семейни причини, но не за повече от един календарен месец за учебна година.
г. деца, ползващи социална услуга от резидентен тип /съгласно чл.26 или чл.27 от Закона
за закрила на детето/.
Създава се нова алинея (11) със следния текст:
ал. (11) За ползване на облекченията по ал.8-10 се подава декларация до директора на
детската градина (ясла), придружена със съответните документи, доказващи обстоятелствата.
Всяка промяна се декларира в 7-дневен срок от настъпването й. Освобождаването от такса или
заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на
документите.
Създава се нова алинея (12) със следния текст:
ал.(12) Когато поради извършване на годишен ремонт, детето посещава друга детска
градина (ясла) на територията на общината, таксата по ал.1 се дължи в приемащата.
Създава се нова алинея (13) със следния текст:
ал.(13) За ползване на детски градини в периода 01.06. - 31.08. от деца, придобили
удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през

текущата календарна година, се дължи месечна такса в размер, определен по реда на ал. 4 – 6,
като пропорционалната част се смята в пълния си размер /един храноден на дете 2,20лв. / и при
спазване на префенциите по ал.8-10.“
§ 7. Чл. 30а отпада.
§ 8. Чл.39, ал. (1) точка 3 (Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и
незавършено строителство се изменя така:
 (Изм. с Реш. № 318/29.12.2014г. на ОбС Брусарци) За обикновена
поръчка със срок на изпълнение 7 дни, да се чете „5 дни“:

