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                                                                 МОТИВИ
                          
                              ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

 на Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 10 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен/ приета с реш.
№ 164 от 31.01.2003 г., доп. с реш. № 282 от 30.09.05 г., изм. с реш. № 481 от 26.01.07 г.,
доп. с реш. № 495 от 23.02.07 г., изм. с реш. № 508 и № 510 от 30.03.07 г., изм. с реш. № 31
от 19.12.07 г.,  доп.  с реш. № 44, взето с прот.  № 4/31.01.2008 г.,  изм. с  реш. № 50 от
15.02.08 г., изм. с реш. № 95 от 10.05.08 г., изм. с реш. № 216/28.11.08 г., изм. с реш. №
263/27.02.09 г., изм. с реш. № 270/27.03.2009 г., изм. с реш. № 284/23.04.09 г., изм. с реш.
№ 396/30.10.09 г.; изм. с реш. № 439/19.01.10 г.; изм. с реш. № 456/26.02.2010 г., изм. с
реш. № 615/28.01.2011 г.; изм. с реш. № 674/25.03.2011 г.; изм. с реш. № 57/06.02.2012 г.,
изм.  с  реш.  №  323/27.02.2013  г.;  изм.  с  реш.  №  456/25.09.2013  г.,  изм.  с  реш.  №
628/25.07.2014 г., изм. с реш. № 214/30.06.2016 г., изм. с реш. № 406/28.04.2017 г., изм. с
реш. № 487/30.08.2017 г., изм. с реш. № 693/28.09.2018 г., изм. с реш. № 701/26.10.2018 г.,
изм. с реш. № 712/26.10.2018 г., изм. с реш. № 717/20.11.2018 г. /.

І.Причини, които налагат приемането на наредбата.
       Причините,  които  налагат  да  се  приеме  проектът  на  Наредба  за  изменение  и
допълнение на сега действащата Наредба № 10 за определянето и администрирането на
местните  такси  и  цени  на  услугите  в  Община  Куклен,  касаещ  изменение  на  част  от
разпоредбите на чл. 12а, са осигуряване на равни възможности на всички деца, обхванати
от задължителното предучилищно образование, да посещават целодневна детска градина
на  територията  на  община  Куклен,  да  се  преодолеят  в  зародиш  проблемите  с  ранно
отпадане от училище на децата, да се осигури равенство на децата в най-ранната фаза на
образованието, и косвено по този начин да се стимулират младите семейства да остават, да
живеят  и да работят в община Куклен.
    Съгласно чл.  8,  ал.  1 от ЗПУО,  предучилищното  образование  е  задължително  от
учебната  година,  която е  с  начало в годината  на  навършване на 5-годишна възраст  на
детето,  като  родителите  избират  една  от  формите  по  чл.  67  от  закона,  а  държавата  и
общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и
групите  за  предучилищно  образование.  Съгласно чл.  9,  ал.  1 от ЗПУО,  задължителното
предучилищно и училищно образование в държавните и в общинските детски градини и
училища е безплатно за децата и учениците. Съгласно чл. 9, ал. 4, изр. първо от ЗПУО,
правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението,
осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база
за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците. Всеки
гражданин  упражнява  правото  си  на  образование  съобразно  своите  предпочитания  и
възможности в детска градина или в училище по негов избор.
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Принцип на необходимост: 
    Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование  разпоредбата на  чл. 9,
ал. 1 гласи, че задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в
общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците. Тук следва да
се подчертае, че образованието играе основна роля за развитието на личността, дарбите,
умствените и физическите способности на детето, за да може то да разгърне пълния си
потенциал,  поради   което  всички  деца  попадащи  в  задължителното  предучилищно
образование  следва  да  имат  равен  старт  и  реално  то  следва  да  е  безплатно  изцяло,
включително безплатно и относно изхранването и отглеждането на децата, което следва да
се поеме от общинския бюджет.

Принцип на обоснованост: 
       Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Куклен, е необходим и
обоснован,  с  оглед   нуждата  от  равен  старт  на  децата  в  образованието  и  с  оглед
направените при обсъждането на предлаганите промени на Наредба № 10 предложенията и
становища от родителите и от директора на ДГ “Приятели“ гр. Куклен.

 
Принцип на предвидимост и откритост: 

        Разпоредбите  в  проекта  на  наредбата  са  обсъждани  и  съгласувани   със
заинтересованите  страни  на  различни  нива,  като  отделно  проектът  на  наредбата  с
мотивите,  финансовата  обосновка  и  частичната  оценка  на  въздействието  ще  бъдат
публикувани  на  официалния  сайт  на  община  Куклен  и  на  Портала  за  обществени
консултации  за  становища  и  предложения,  които  могат  да  направят  заинтересованите
страни на следния електронен адрес:  kmet@kuklen.org, или в деловодството на Община
Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43.

Принципът на съгласуваност и  субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 
       Проектът на наредбата е изготвен, като са взети впредвид всички предложения и
мотивирани  мнения  в  процеса  на  работа  и  съгласуване  на  проекта  от  общинската
администрация, Директор на детската градина, и други заинтересовани страни – родители/
настойници на деца, посещаващи детска градина в подготвителните групи.

II.Цел на наредбата.
    Целта на проекта е  съобразен с основния закон на Република България -  правото на
образование  е  конституционно  гарантирано  -  53, ал.  1 от Конституцията  на  Република
България,  а  децата  са  категория  лица,  ползващи  се  с  особена  и  засилена  закрила  на
държавата и обществото - чл. 14 от Конституцията на Република България. 
    Основна цел на проекта е улесняване на достъпа до ползване на детска градина от
всички децата на 5 и 6 годишна възраст в задължително предучилищно образование на
територията на Община Куклен и приобщаване й на необхванатите до момента деца, но
предмет на проекта за изменение и допълнение има обхват само подготвителните групи в
рамките  на  целодневна  детска  градина,  в  които  се  осъществява  задължителното
предучилищното образование, именно за тези деца няма да се дължи такса за хранене при
условие, че родителите/настойници са с постоянен адрес и настоящ адрес на територията
на община Куклен, като реалните разноски ще останат за сметка на общинския бюджет и
тези разходи ще бъдат покрити с други приходи на община Куклен.
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Проектът  на  Наредба за  изменение  и  допълнение  на  Наредба № 10 за  определянето  и
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услугите  в  Община  Куклен  обхваща
следните нови разпоредби:
чл. 12а, ал. 4, т. 7/нова/, която гласи: Децата на 5 и 6 годишна възраст в задължително
предучилищно  образование  в  целодневна  подготвителна  група  в  детска  градина  за
дейности по хранене по чл. 12, ал. 1, т. 4, на които родителите/настойници са с постоянен
адрес и настоящ адрес на територията на община Куклен.
чл. 12а, ал. 6, т. 1/нова/, която гласи:  За децата, придобили удостоверение за завършена
подготвителна  група  и  подлежащи  на  прием  в  първи  клас  през  текущата  календарна
година, при посещение на детска градина за периода от 01.06. до 31.08. се дължи месечна
такса за ползване по чл. 12а, ал. 1, т. 2.
§ 13 от  Преходни и Заключителни разпоредби/нов/, който гласи: Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и
цените на услугите в Община Куклен е приета с Решение № …………. от Протокол №
………… от ……………. година на Общински съвет Куклен и влиза в сила от 01.09.2019 г.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата.
   За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 ще са
необходими допълнителни бюджетни средства, но това е оправдан разход на бюджетни
приходи,  с  оглед  преследваната  цел  по  осигуряване  на  равенство  в  предучилищното
образование и полагане на усилия за преодоляване на ранното отпадане на деца от учебния
процес. По  повод  на  задължителното  образование  на  подготвителните  групи  в  детска
градина  отношение  имат  няколко  понятия:  образование,  обучение,  възпитание,
отглеждане, хранене. Обучението и възпитанието се включват в обхвата на дейността по
образованието. Храненето се включва в обхвата на понятието отглеждане. Дейността по
образованието  е  безплатна  за  родителите  и  настойниците  на  потребителите,  защото  се
заплаща  от  държавата,  относно  трета  подготвителна  възрастова  група  /5-6  годишни/  и
четвърта  подготвителна  възрастова  група/6-7  годишни/.  Дейността  по  отглеждане  и
хранене  на  децата  от  трета  подготвителна  възрастова  група  /5-6  годишни/  и  четвърта
подготвителна  възрастова  група  /6-7  годишни/  ще  се  поема  от  общинския  бюджет,
съгласно настоящия проект на наредба и приложената финансова обосновка към него.

IV. Очаквани резултати.
   Очаквани  резултати  от  приемане  и  прилагане  на  проекта  са  създаване  на  условия
относно  всички  деца  на  равен  и  пълен  достъп  до  образование,  равен  старт  в
предучилищното образование и игнориране на всички възможности за ранно отпадане от
училище на деца. При прилагане на предложената наредба се очаква  реални възходящи
образователни резултати още в началото на образованието на деца, тъй като образованието
играе основна роля за развитието на личността на всеки човек през целия му живот. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
   Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услугите  в  Община  Куклен  е  в
съответствие  с  европейското  законодателство,  като  е  съобразен  с  чл.  3  и  чл.  4  от
Европейската харта за местното самоуправление.
    



   В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна частична оценка на
въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт, както и финансова обосновка
на проекта за неговата фискална обезпеченост. 

Вносител: Христо Божидаров Божинов – Зам.- кмет на Община Куклен


