ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

На основание чл. 283 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за предучилищното и училищното образование
Мотиви - Местните приходи са финансови средства, които са част
от общия бюджет на общината, необходими за осъществяване на
социално-битови услуги, като същите се разходват в зависимост от
потребностите на населението и възможностите на общината за ресурсна
обезпеченост.
Приходите от такси и услуги покриват текущите оперативни нужди
за поддържане на материалната база. Увеличаване на разходите,
необходими за обезпечаване на дейностите по отношение на сградния
фонд, оборудване с нова техника, текущи ремонти и поддръжка, налагат
определяне на цени за услуги .
При определяне размера на тази услуги са взети предвид
видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и
досегашната практика. При въвеждането им е приложен диференциран
подход спрямо този вид услуги, имайки предвид търсенето, потреблението
и формирането на приходи в общинския бюджет.
Цели,които се поставят с приемането на Наредбата:
Постигане на пълнота и последователност на Наредбата в
съответствие с изискванията на ЗМДТ.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба :
За прилагането на настоящата Наредбата не са необходими
допълнителни финансова средства.
Очаквани резултати от прилагането на Наредбата:
Постигане на по-справедлив начин за определяне на размера на
таксите, които се събират в Община Горна Малина при предоставяне на
услугите, а следователно и правилното прилагане на закона.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ

РАЗДЕЛ III
Такси за детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални
услуги, лагери и други общински социални услуги
Чл. 21. (1) остава Месечната такса за ползване услугата яслена, първа, втора, трета и
четвърта възрастови групи в детска градина при целодневна организация е 3,00 лв.
/три лева/ за всеки присъствен ден на едно дете.
(2)нова Децата от подготвителните групи – четири, пет и шест годишните, се
освобождават от месечна такса през учебното време на съответната учебна година.
(3)нова През неучебното време от 01 юни до 14 септември за съответната учебна
година, децата от всички възрастови групи заплащат пълна такса от 3 лв.за всеки
присъствен ден.
(4) досегашната ал.2 става ал.4 и се изменя така: Месечната такса за ползване
услугата яслена, първа ,втора, трета и четвърта възрастови групи в детска градина при
полудневна и почасова организация е 2,00 лв. /два лева/ за всеки присъствен ден на
едно дете.
1. Децата от подготвителните групи – четири, пет и шест годишните при
полудневна и почасова организация се освобождават от месечна такса през учебното
време на съответната учебна година.
2. През неучебно време от 01 юни до 14 септември, децата от всички възрастови
групи, при полудневна и почасова организация заплащат пълната такса от 2,00 лв./ два
лева/ за всеки присъствен ден.
(5) досегашната ал.3 става ал.5 За организиране на допълнителна услуга за
отглеждане на деца от 10 месеца до 7-годишна възраст при съботно – неделна
организация на основание чл. 68, ал. 1 от ЗПУО таксата е 51 лв./петдесет и един лев/ на
ден, която включва:
3 лв. /три лева/ на ден за храна,
48 лв. - заплащане на задължителния персонал от трима човека: учител,
помощник възпитател и готвач.
(6) досегашната ал.7 става ал.6 и се изменя така: Таксата от 3,00 лв. /три лева/ на
ден не се заплаща за времето, през което детето отсъства по здравословни причини,
което се удостоверява с медицинска бележка. Не се заплаща такса от 3,00 лв. /три лева/
на ден и при отсъствие по семейни причини, но за не повече от 10 работни дни през
учебната година, при условие,че родителите предварително писмено са уведомили
директора на детското заведение. При непредставяне на необходимите документи за
отсъствията, таксата от 3,00 лв. /три лева /се заплаща и за тези дни.
(7) досегашната ал.8 става ал.7 Не се заплаща месечна такса за времето, в което
детската градина или отделна група в нея не работи поради аварии, ремонти, карантини
и други обективни причини.

Отменят се :
(4) Размерът на месечната такса по ал. 1 и 2 се заплаща с 50% намаление за деца с
родители – редовни студенти или докторанти.
(5) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски
заведения в общината, за второто дете се заплаща 50% от месечната такса.
(6) През неучебното време от 01 юни до 14 септември, както и през ваканциите,
определени със заповед на министъра на Министерство на образованието и науката за
съответната учебна година:

1. Децата, които посещават детска градина, заплащат само по 3,00 лв. / три лева/ на
храноден при целодневна организация;
2. Децата, които посещават детска градина, заплащат само по 2,00 лв. / два лева/ на
храноден при полудневна или почасова организация.
3. По т. 1 и т. 2 родителят/настойникът подава заявление до директора за времето, през
което детето ще посещава детската градина.
(9) За ползване на преференции по ал. 4,5 и 6 или за освобождаване от такса по ал.7 и
8, родителите или настойниците подават декларация до директора на детската градина,
придружена с доказващи правото документи.
(10) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва
от началото на следващия месец от подаване на декларацията.

РАЗДЕЛ VІІ
Такси за гробни места
Чл. 35. (1)било За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно
такси, както следва:
1. до 15 години – 5 лв.;
2. за вечни времена – 25.00 лв.
1.Чл.35, ал.1 се изменя така:
„(1) Такса за ползване на единично гробно място
1.За лица , които приживе са били с постоянен адрес на територията на Община
Горна Малина:
а/ до 15 години - 50 лв.
б/ за вечни времена - 200 лв.
2. За лица, които приживе са били с постоянен адрес различен от този по т.1
а/ до 15 години - 500 лв.
б/ за вечни времена - 1000 лв.“
2. създава се нова ал.2
„(2) Такса за ползване на семейни гробни места. За семейни гробни места се заплащат
таксите по ал. 1 ,т. 1 и 2 в двоен размер.“
3. създава се нова ал.3
„(3) Такса за ново гробно място.
1.За лица , които приживе са били с постоянен адрес на територията на Община
Горна Малина:
а/ до 15 години - 250 лв.
б/ за вечни времена - 500 лв.
2. За лица, които приживе са били с постоянен адрес различен от този по т.1
а/ до 15 години - 500 лв.
б/ за вечни времена - 1000 лв.“

(2) било За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.
4. досегашната ал.2 става ал.4 и се изменя така:
„(4) Такса за ползване на урнов гроб. За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1 ,т. 1 и
2 намалени с 50 на сто.“

Чл. 36. било Таксите се събират от съответните административни служби на общината,
стопанисваща гробищните паркове
5.Чл. 36. става Таксите се събират от съответните административни служби на
общината, стопанисваща гробищните паркове, от кметовете и кметските наместници по
населени места на територията на Община Горна Малина.

