ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
От години се наблюдава процес на намаляване броя на децата в региона, поради
демографски и миграционни причини, което води до намаляване на средствата за детските
заведения, получавани като делегирана от държавата дейност.
Децата в детскита градина на Община Куклен са намалели с 29 за 2017г.в сравнение с
2016г.и са се увеличили с 14 деца за 2018 година.
Един от възможните варианти за подпомагане бюджетите на Детските градини е
въвеждане на абонаментна такса независеща от броя на посещенията ползване на детски
градини. Идеята беше подкрепена от постъпило предложение от директора на детската
градина и педагогическия съвет в гр. Куклен, продиктувано от следните аргументи:
- необходимост от средства за подобряване на базата;
- необходимост от средства за подобряване качеството и разнообразието на храната;
- не уведомяване от страна на родителите за отсъствието на децата им.
Издръжката на детските градини става все по-трудна. Все по-високи са изискванията
по отношение на материално-техническата база и осигуряване на безопасни условия на
възпитание, обучение и труд. Немаловажен е въпросът за осигуряване на дневна охрана и
пропускателен режим в детските заведения. През 2017 г. се монтираха системи за видео
наблюдение. Поради липса на средства остава нерешен и въпросът с пожароизвестяване и
обезопасяване на обектите. Всичко това налага увеличаване на издръжката от „Местни
дейности“. През 2017 г. платените разходи за издръжката за детската градина в местни
дейности е била 85669 лева от които за храна 40808 лева и неразплатени задължения към
доставчици 18599.68 лева от които към доставчици на храна 12781.56 лева, а внесените такси
за ползване на детска градина са в размер на 32994.30 лева.
При така изложените обстоятелства разходите в местна дейност за отглеждане и
възпитание на едно дете при средна месечна посещаемост 75 деца на база 11 месеца се
равнява на 103.84 лева, а таксата заплащана от родителя е в размер на 40 лева.
Въвеждане на абонаментна такса за ползване на детски градини ще се повишат
приходите в Община Куклен и ще се облекчат разходите на общината за издръжка “Местна
дейност“ в бюджетите на детската градина.
Въвеждането на абонаментна такса ще доведе и за осъществяване на споделена
отговорност от страна на родителите, по отношение посещението на децата им. Голяма част
от родителите не уведомяват своевременно за отсъствия и присъствия, защото не заплащат
такса при отсъствие на детето им.
За да гарантира здравословното и балансирано хранене на децата, в съответствие с
нормативните изисквания на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене
на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, за физиологичните норми за
хранене на населението, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения, в Община Куклен са осигурени средства за
хранене на децата от 2,80 лв. на ден, които, не се покриват от таксата за храна, която е
приблизително 2 лева на ден. Разходът за храна се определя на ден по калкулация на
вложените продукти в дневното меню.
С Решение на Министерски съвет всяка година се определят „Стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието“.
За 2018 година като делегирани от държавата дейности в детските градини и ДГ се планират
и отчитат средства за обучението и възпитанието на децата от 1 до 6 г. по стандарти за:
-дете в яслена група към ДГ /1169 лв./,
-дете от 2 до 4г. - 1870лв.
-дете в подготвителна група/ 5 и 6г./ - 2095 лв. в ДГ
Стандартите за дете от яслена група и 3 и 4 годишно дете включват разходите за
персонал, за СБКО, за квалификация и представително облекло на педагогическия персонал
и безопасни условия на труд. Разходите за издръжка, включително и храната на децата от
яслена група и 3 и 4 годишните планира и отчита в „Местни дейности“.
Стандартът за дете в подготвителна група /5 – 6 год./ към детска градина включва
разходите за персонал, за СБКО, за квалификация и представително облекло на

педагогическия персонал, разходи за безопасни условия на труд . Разходите за издръжка,
включително и храната на 5 и 6 годишните планира и отчита в „Местни дейности“.
Икономическа обосновка на предлаганата такса:
Очаква се по-голяма посещаемост, което ще доведе и до по-големи постъпления от
пропорционалната такса.
Механизмът за изчисляване размера на таксите е обвързан с посещението на детето
през съответния месец и се начислява пропорционалано.
Направеният анализ на очакваните постъпленията от такси в детските градини от
01.07.2018 г. до края на годината показва, че въвеждането на абонаментна такса ще увеличи
прихода на общината с около 5000 лева.
Ще има възможност за увеличаване издръжката в детската градина за следващата
година с приблизително с 10000 лв.
Община Куклен финансира изцяло разходите за вода, газ, ел.енергия, перилни,
почистващи и канцеларски материали, външни услуги и за храна в детските градини и
ще продължи да финансира тези разходи, тъй като средствата от държавната
обезпечават основно заплатите на работещите в системата. Постъпленията от таксите
отново ще влизат в градините, с цел подобряване на учебния процес и базите .
При изготвяне 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:
1. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински
социални услуги;
2.за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно
образование за ползване на детската градина или училището извън
финансираните от държавата дейности / разходи за храна /.
Съгласно чл.298, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование,
който е 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 са за сметка на общинските
приходи.
(5) Общинският съвет определя с наредба 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.
Предвид изложените мотиви,
Предложението за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Куклен е както следва:
1. За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или
настойниците месечни такси.
-За ползване на детски ясли родителите и настойниците заплащат месечната такса, която се
образува като 40 лева се разделят на броя работни дни и полученото се умножи по

присъствените дни на детето плюс постоянна такса от 10 лева,която не зависи от броя
посещения на детето.
За ползване на детска градина от 3 и 4 годишни деца и децата от подготвителните групи
родителите и настойниците заплащат дневна такса, която е в размер на 2 лева за присъствен
ден плюс постоянна такса от 10 лева, която не зависи от броя посещения на детето.
През периодите, когато детските ясли и детските градини са във ваканция не се заплаща
такса.
2. Целите, които се поставят:
Целта на предложените изменения и допълнения е да се увеличи прихода на Община
Куклен, да се повиши издръжката на детските градини на територията на община Куклен.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в Наредба за определянето и
aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Куклен не
са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакваните резултати от прилагането на измененията и допълненията в Наредба за
определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Куклен са, че ще се увеличат приходите, което ще доведе до подобряване на
материалната база и осигуряване на качествено предучилищно образование.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Куклен
е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз
е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление,
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Приложение:Разшифровка на платените разходи по пера при средна месечна посещаемост 75
деца и реализираните приходи от такси

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ ОБЩИНА КУКЛЕН
РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА ПРЕЗ 2017 Г. В МЕСТНА
ДЕЙНОСТ
311 ОДЗ
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§§10*11 Храна
общо §§10*13

75 деца 2017

40808
0

§§10*15 Материали
Перилни и
почистващи
препарати
Канцеларски
материали
Материали за ремонт
Тента
енергоспестяващи
крушки
миксер
Пътеку за под мивка
общо §§10*15
§§10*16 Горива

вода 2400к.м.*1,35*105%
увеличение
ел.енергия45000квтч*0,26*105%
газ за ДЯ 4000
к.м.*0,98лв.*105%
газ за ДГ 20000
к.м.*0,98лв.*105%

общо §§10*16 Горива
по договори и други
§§10*20 Външни услуги
услуги за текущ
ремонт чрез
възлагане
§§10*30 Текущ ремонт
за обучение на
персонала
§§10*51 Командировки
§§10*98 Други неквалифицирани р-ди,
в т.ч. за минерална вода за децата

ОБЩО §§10*00 Издръжка МЕСТНИ РАЗХОДИ
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ
ДГ И ДЯ
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471,76
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0
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85669,38
32994.30

