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І. Дефиниране на проблема:
1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват
се аргументите, които оправдават нормативната промяна.
Причините, които налагат изменение и допълнение на Наредба № 10 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община
Куклен е необходимостта от детайлизиране на предоставяните административни
услуги, и актуализиране на размера им, чрез въвеждане на такса за ползване на детски
градини и детски ясли, състояща се от два компонента – постоянна такса и такса за
присъствен ден, с оглед оптималното използване на услугите в детските градини и
ясли, обезпечаване на разходите по предоставянето им, ограничаване на практиката на
фиктивното записване на деца и заемане на места, повишаване на качеството на
услугите по ползване на детските градини и ясли, както и прецизиране на разпоредбата
за освобождаване от такси при ползване на детска градина и ясла, респективно
предвиждане на различни преференции за освобождаване от такса или нейното
намаление с 50 на сто от дължимия размер, въвеждане на ред за събиране на
неплатените такси, като дължими общински вземания.
2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и
др.)
Предлаганите изменения и допълнения на действащата Наредба № 10 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община
Куклен са необходими, тъй като с тях ще се постигне актуализация на размера на
таксите и въвеждане на преференции за освобождаване и намаляване на таксата при
ползване на услугите на детските градини и ясли. Действащите разпоредби на
наредбата следва да бъдат променени, тъй като не е възможно това да бъде преодоляно
чрез промяна на организацията на администрацията и/или чрез въвеждането на нови
технологии или нови методики на извършване и предоставяне на тези услуги.
3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или
анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила
на подзаконовия нормативен акт и неговото прилагане.
ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по
конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.

Целта на приемане на наредба за изменение и допълнение е подобряване на
качеството на услугите по ползване на детските градини и детски ясли, и актуализиране
на размера на таксите, съобразен с техните реални и пълни разходи, включая преки и
непреки такива, направени от администрацията при предоставянето на всяка една
услуга, при отчитане на факта, че стойността на разходите за реална издръжка на едно
дете в детските градини и ясли надвишава стойността на актуалните в момента месечни
такси, което в съчетание с осигурената възможност за преференции увеличава
разходите за дотация от страна на бюджета на община Куклен. Въпреки че община
Куклен с цялостната си визия и отношение е една социална община, тъй като покрива в
повечето случаи пълния размер на таксите за сметка на бюджета си, все пак поради
ограничен финансов ресурс се въвежда, че ползватели на услугите на социалния
патронаж ще плащат реалната издръжка, ако са сключили договор за предоставяне на
собственост срещу задължение за издръжка с трето лице/а.
ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички
потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще
окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи,
неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи,
др.).
1. Преки заинтересовани страни:
1.1. Администрация на Община Куклен;
1.2. Всички граждани, в качеството им на ползватели на административни
услуги в конкретните процедури – детски ясли, градини, детска кухня и общински
социален патронаж.
2. Косвени заинтересовани страни:
Всички граждани и организации, включително всички дружества, неправителствени
организации, еднолични търговци, дружества и т.н.
ІV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и
нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината,
включително и варианта „без намеса”.
При този подзаконов нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани
други варианти, различни от вариант „Без намеса” и предложеният вариант „Приемане
на наредбата“.
По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на обществени
отношения и поради тази причина вариантите са само два:
Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”.
Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант ще продължи да
съществува липсата на обезпеченост на цената на услугата и пълния разход по
предоставянето ѝ от община Куклен, покриване на разликата до пълния размер за
сметка на общинския бюджет.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще бъде
обезпечен размера на таксата за заплащане при получаване на административната
услуга, което да покрива реалния разход извършван от съответната ясла и градина,
детайлизиране и диференциране на предлаганите административни услуги и
предвидени хипотези за редуциране – такса за ползване на детска градина и ясла не се
заплаща за: 1. Деца пълни сираци; 2. Три и повече близнаци; 3. Деца на загинал(и) в
изпълнение на служебен дълг, деца на загинал(и) при производствени аварии и
бедствия; 4. При три деца от едно семейство, приети в една детска градина/ясла,
месечната такса за третото дете не се заплаща; 5. Деца, чиито родител(и) са с над 90 %

трайно намалена работоспособност по решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 6. Деца със
заболявания и увреждания с 50 % и над 50 % по решение на ТЕЛК/ НЕЛК; а таксата за
ползване на детска градина и ясла се заплаща с 50 % намаление за: 1. Деца
полусираци; 2. Деца на родители студенти – редовна форма на обучение; 3. Деца на
родител/и с трайно намалена работоспособност от 75 % до 90 % по решение на ТЕЛК/
НЕЛК; 4. При две деца от едно семейство, приети в една детска градина/ясла,
месечната такса за второто дете се заплаща с 50 % намаление; 5. При деца близнаци и
за двете деца се заплаща месечна такса с 50 % намаление.
V. Разходи: Описва се качествено (при възможност – и количествено) всички
значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни
въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните
заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Община Куклен няма да има допълнителни разходи при неприемането на този
проект, тъй като в момента има разлика между реалните разходи по предоставяне на
услугите и размера на таксата за ползването на тези услуги, която разлика е за сметка
на общинските приходи.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Община Куклен няма да има допълнителни разходи при приемане на този
проект
за
изменение
и
допълнение
на
действащата
наредба,
но
заявителите/ползвателите на административни услуги в конкретните процедури ще
заплащат размери, съобразени с разходите по реалното предоставяне и цена на
услугите, като отново разликата между реалните разходи по предоставяне на услугите
и размера на таксата за ползването на тези услуги, е за сметка на общинските приходи.
VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност – и количествено) всички
значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за
идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат
на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с
формулираните цели.
Очаква се всички заинтересовани лица да имат полза от предложените
изменения и допълнения на Наредба № 10 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите в Община Куклен.
Вариант за действие 1 „Без намеса”:
Ползите за заинтересованите страни са следните: Във варианта без намеса нито
една от заинтересованите страни няма да има ползи.
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:
Ползите за заинтересованите страни са следните:
1. Община Куклен;
2. Заявителите/Ползватели на административните услуги.
Приемането на предложените изменения и допълнения на наредбата ще е в
полза на всички заинтересовани страни и общинската администрация, като се очаква
подобряване на нивото на образователната подготовка на децата при постъпване в
училище, мотивация на родителите и настойници децата им да посещават редовно
детската градина/ясла.
VІІ. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на
нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата” няма и
няма основание да възникнат при приемане на Наредбата за изменение и допълнение.
VІІІ. Административната тежест:
□ Ще се повиши;
□ Ще се намали;
х Няма ефект.
Административната тежест от приемане на Наредбата няма нито да се увеличи,
нито да се намали, както за администрацията, така и за другите заинтересовани страни.
ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
□ Актът засяга МСП;
□ Актът не засяга МСП;
х Няма ефект.
Проектът няма ефект и не засяга микро, малки и средни предприятия.
Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
□ Да;
х Не.
ХІ. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за
обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
Най-важните въпроси за обществената консултация са:
В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?
В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?
В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?
.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации за срок
от 30 дни на официалната страница на Община Куклен, раздел Общински съвет –
Проекто-наредби, и на Портала за обществени консултации.
Ще бъдат разгледани всички постъпили становища и предложения от други
заинтересовани страни.
Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички
заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на
електронен адрес: kmet@kuklen.org. и/или в деловодството на Община Куклен, гр.
Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1.
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде
публикувана на официалната страница на Община Куклен и на Портала за обществени
консултации.
XII. Подписи на отговорните лица:
Тази частична оценка на въздействието аргументирано представя вероятните
ефекти от предложеното действие.
Изготвили:
Недялка Георгиева
Главен юрисконсулт
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