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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на Община Дупница /Наредбата/.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение e за приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на община Дупница.
1.Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата:
Изменението на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на община Дупница е мотивирано от
необходимостта за привеждането й в съответствие с действащи нормативни актове от
по-висока степен. С проекта се предлагат и нови услуги, които община Дупница ще
предоставя на физически и юридически лица и се определят съответните такси за
извършването им. За някои от предоставяните от община Дупница услуги и
определените за тях такси в Наредбата се налага корекция с цел да се спази изискването,
на чл.8 ал.1 т.1 от ЗМДТ за възстановяване на пълните разходи на общината по
предоставяне на услугите.
Промените в чл. 25 от Наредбата се налагат поради изменения в нормативната
уредба - приетия Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 от
03.06.2016 г. за предучилищното образование на Министъра на образованието и науката,
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детски заведения на Министерство на здравеопазването и писмо с изх. № 9107166 от 28.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката. Във връзка с цитираните
документи се налага въвеждане на различни по размер такси за ползване на детски
градини за децата от първа и втора възрастови групи (2-4 годишни) и децата от трета и

четвърта възрастови групи (5-6 годишни). Държавният бюджет предоставя по-високи
стандарти за финансиране на задължителното предучилищно образование и средства по
норматив за подпомагане храненето. Предлага се таксата за първа и втора възрастови
групи да стане 2,00 лв. на ден, с което да се компенсират завишените изисквания към
качеството на храните, предоставяни в детските градини. Също така се предлага таксата
за деца 5-6 години в целодневна организация да остане в същия размер – 1,70 лв. на ден.
Относно предлаганите изменения в чл.32, т. 27.5 - числото "30" се заменя с числото "60".
Промяната се предлага във връзка с възстановяване на разходите, извършвани от община
Дупница при провеждане на процедурите, изискващи двукратно публикуване на
обявление в Държавен вестник и съпътстващите пощенски разходи.
Относно т.53 от Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата.
С предлаганите изменения в т.53 и т.54 се предвижда въвеждане на нови услуги,
предлагани от община Дупница- „нощна такса“ за паркиране на общински паркинг пред
Професионална гимназия по облекло и стопанско управление гр.Дупница. Въвежда се
възможност паркингите пред Професионална гимназия облекло и стопанско управление
и „Парк Рила” да бъдат ползвани и от ППС с максимално допустима маса над 2.5 тона,
микробуси и автобуси, каквито до момента не са предвидени в Наредбата. Удължава се и
периодът за предоставяне на услугите за паркинга на „Парк Рила”. Паркингът пред
Професионална гимназия по облекло и стопанско управление дава възможност да бъдат
паркирани автобуси с над 12 пътнически места и се цели да се осигури възможност да
бъде ползван от гости на града при провеждане на мероприятия и посещения. Таксите за
ползване на паркинга от автобуси са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 2 от
17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а именно – Приложение
14 към чл. 27, т. 4 (Пътна маркировка "Начин за подреждане на пътни превозни средства
при паркиране”) и Приложение 24 към чл. 32, ал. 2 (Размери на паркоместата).
Относно измененията, предлагани в т. 58 - Такса за принудително преместване на
МПС със специализиран автомобил „паяк”.
При направения анализ на работата на наетия репатриращ автомобил за периода
01.08.2016 г. – 30.09.2016 г. и прогнозните месечни разходи за собствен „паяк” същите
показват, че сумата от 30.00 лв. не покрива разходите направени за репатриране на
автомобил. Предвижда се и възможност провинилите се водачи да заплащат по-малка
сума, ако се явят на място при започната процедура по преместване на МПС.
2. Цели, които се поставят с приемането на посочените изменения и
допълнения:
Целта на настоящите изменения и допълнения на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администрирането им на територията на Община Дупница са свързани с реализацията на
финансови постъпления за община Дупница, по-добра организация на работата и ясна
формулировка на предоставяните услуги. Всички цени на услуги са разработени, като са
съобразени с изразходваните средства за обезпечаване разходите за предоставяните
услуги.
3. Финансови средства, необходими за прилагане на изменението в
Наредбата.
Предвидените изменения и допълнения на Наредбата за определянето на местните
такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница не
предполагат пряката реализация на средства, но предоставянето на регламентираните
услуги е свързано с косвени разходи, обвързани с издръжката на дейността–
консумативи, материално обезпечаване, персонал и др.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива:
Прилагането на предлаганите изменения с проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и

администрирането им на територията на Община Дупница ще осигури приход в
общинския бюджет, както и увеличаване на посещаемостта и привличане на повече
потребители на услугите, които предоставя общината. Очакванията
от
настоящите
допълнения и изменения на Наредбата са свързани както с реализацията на финансови
постъпления, така и с по-добра организация на работата, ясна формулировка на
предоставяните услуги и подпомагане изграждането на положителен имидж на града
във всички сфери на обществения живот. Предполага се, че достъпността и
разнообразието на предоставяните услуги ще увеличи значително интереса на
чуждестранни и местни посетители и ползватели, чрез цялостно повишаване на интереса
към града и региона.
Прилагането на новата Наредба няма да доведе до съществено изменение на
заложените приходи от местни такси и цени на услуги в бюджета за 2017 г. на община
Дупница.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията
на Община Дупница, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 връзка с ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразен е с
европейското законодателство - Регламент (ЕО) №1082/2006 г. на Европейския
парламент и на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, както и с
разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.
На основание чл. 26, ал. 4 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК заинтересованите лица
могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на
Община Дупница да направят предложения и да изразят становища по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет гр. Дупница взе следното:
ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет-Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на Община Дупница, както следва:
§1. Изменя се чл. 25:
В ал.1:
т.1 се премахва.
т.2 става т.1 с текст: „за детски ясли, яслени групи към детски градини и за деца 24 години (първа и втора възрастови групи) , записани в целодневна организация – по 2,00
лв. на ден“.
т.3. става т. 2 с текст: „за деца 5-6 години (трета и четвърта възрастови групи) в
целодневна организация, за услугите извън обхвата на предучилищната полудневна
подготовка на децата за училище – по 1,70 лв. на ден.“
букви а) и б) отпадат.
ал.2 Текстът „за целодневни детски градини, обединени детски заведения и
ясли…” се заменя с „за детски градини и ясли…”
ал.3 текстът : Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни
детски заведения в общината /ясли, ЦДГ, ОДЗ/ … се заменя с: „Когато две деца от едно

семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината /ясли, детски
градини/“
ал.4 Изразът „специални образователни нужди” се заменя със „специални
образователни потребности“:
ал.6 текстът се заменя с : „Условията и редът за отсъствие на децата от детските
градини и прилагането на ал.5 се определят с Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Дупница
(приета с Решение №142/30.09.2016 г.)“.
ал.10 Съществуващият текст се заменя с: „Родител или настойник на дете в детска
ясла, в първа или втора възрастова група, който не е заплатил дължимите такси два
последователни месеца се лишава от услугата, като мястото на детето в детската градина
се освобождава.“
ал.11:
в т.1. текстът „за преходна храна” се заменя със „за преходна непасирана храна”
в т.2. „кърмаческа” се заменя с „млечна пасирана”.
§2. Изменя се чл.32, т . 27.5 като текста "но не по-малко от 30 лв." се заменя с "не
по- малко от 60 лв."
§3.Допълва и изменя ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им
на територията на община Дупница, както следва:
Изменя се и се допълва т. 53 - Такса за платено паркиране на общински паркинг
пред Професионална гимназия по облекло и стопанско управление - гр. Дупница:
Съществуващият текст: „до 2 часа - 1.00 лев, до 4 часа - 2.00 лева и дневна такса 3.00 лева“ се заличава.
Създават се:
т.1.1. със следния текст: Паркиране на ППС с максимално допустима маса до
2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места:
до 2 часа - 1.00 лев;
до 4 часа - 2.00 лева;
дневна такса - 3.00 лева;
нощна такса - 3.00 лева.
т. 1.2. Паркиране на ППС с максимално допустима маса над 2.5 тона, без
микробуси и автобуси с до 12 пътнически места:
до 2 часа - 5.00 лева;
до 4 часа - 7.00 лева;
дневна такса - 9.00 лева;
нощна такса - 9.00 лева.
Изменя се т.54 както следва: думата „юни“ се заменя с „май“.
Създават се:
т.1.1. със следния текст: Паркиране на ППС с максимално допустима маса до
2.5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места:
дневна такса - 1.00 лева;
т. 1.2. Паркиране на ППС с максимално допустима маса над 2.5 тона, без
микробуси и автобуси с до 12 пътнически места:
дневна такса - 5.00 лева;
В т. 58 - Такса за принудително преместване на МПС със специализиран
автомобил „паяк”: числото „30“ се заличава и се създават подточки със следния текст:
58.1 “Принудително преместване на МПС и транспортирането му до наказателен
паркинг – 40.00 лева.“

58.2. „При пристигане на водача при започната процедура по преместване на
МПС – 20.00 лева.“
§ 4. Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от датата
на приемането им.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
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