
Проект
 на  Наредба за изменение и допълнение на   Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията

на Община Гурково

1.Причини  и  мотиви  за  приемане  на  изменения  и  допълнения  в
настоящата наредбата са следните:

С Решение № 214 от 18.12.2012 г.  на Общински съвет  – Гурково  беше
разкрита общинска дейност „Ученически стол” в общинското училище СУ
„Христо Смирненски” гр. Гурково. Дейността стартира от 11.02.2013 г. 
С Решение № 154 от 28.07.2016 г. / Протокол № 12 / на Общински съвет –
Гурково, беше определен  размера на средствата за поевтиняване на храната
в ученическия стол за учениците в СУ ”Христо Смирненски” гр. Гурково за
учебната  2016/2017 г. , което беше допълнено и изменено с Решение № 176
от 29.09.2016 г./Протокол № 13  /.
Общински съвет взе решение промените да бъдат отразени в Наредбата за
определяне  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени на  услуги  на
територията на община Гурково.

2. Цели,  които се поставят с приемане на предлаганите изменения и
допълнения в наредбата:

      Постигане  на  съответствие  на  прилаганата  от  общината  местна
нормативна уредба с националното законодателство.  По – голяма яснота,
коректност,  публичност  и  обективност  при  определянето  на  общинските
такси  и  цени  на  услуги,  които  се  събират  от  общината.  Спазване
принципите  за  откритост,  публичност  и  граждански  контрол  върху
дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и
начина  на  събиране  и  освобождаване  от  заплащане  на  местните  такси  и
цени на услуги на територията на общината.

3.  Очаквани  резултати  от  приемане  на  изменения  и  допълнения  на
наредбата:

 Синхронизиране  на  текстовете  от  наредбата  с  действащото
законодателство в Република България;

 Достигане  на  по  –  голяма  яснота,  коректност  и  публичност  при
определяне  размера  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  на
територията на общината;



 Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и
цени на услуги;

 Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра
информираност на местната общност.

 Осъществяване  на  граждански  контрол  върху  работата  на
администрацията. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За  прилагането  на  новите  текстове  от  Наредбата,  не  са  необходими
допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република  България:

        Предлаганият  проект  за  приемане  на  Наредба  за  изменение  и
допълнение  в  наредбата  е  разработен  в  съответствие  с  Европейското
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска
харта  за  регионално  развитие,  както  и  с  директиви  на  Европейската
общност,  свързани с  тази  материя,  предвид съответствието  на  основните
нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство
е  изградено  върху  водещи  принципи  на  откритост,  публичност  и
граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства
на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 На основание  чл.  26,  ал.  2,  изречение  второ от  Закона  за  нормативните
актове,  проектът  за  изменение  и  допълнение  е  публикуван  на  интернет
страницата на Община Гурково.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Гурково да
приеме следното:

Проект!

На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21 ,  ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и  Решение № 176 от
29.09.2016 г./  Протокол № 13/  на Общински съвет  – Гурково,  предлагам
Общински съвет да вземе следното 



РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Гурково със следния текст : 
§ 1. В Раздел ІІІ „ Такси за детски ясли, детски градини, специализирани 
институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински 
социални услуги” на Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково 
създава нов член  :
Чл.  26  (1)  За  хранене  в  ученическия  стол  в  СУ  ”Христо  Смирненски”
гр.Гурково се определят следните такси с  включен ДДС :

-  обяд – 2,62 лв.
-  закуска – 0,66 лв.

/ Решение № 154  от. 28.07.2016 г. , изм. и доп. с Р. № 176 от  29.09.2016 г./ 

(2) Поевтиняването на храната на учениците, за сметка на общината да бъде
в следния размер :

-  Закуска за ученици, извън обхвата на ПМС № 308  / 10.12.2010 г.
( учениците  от І – ІV клас и Подготвителни групи )   -  0, 25  лв.,   за сметка
на бюджета от местните приходи;

-  Обяд  за  ученици  –  0,60  лв.,  за  сметка  на  бюджета  от  местните
приходи;

 
(3) Плащането на такса за купон за хранене на обяд  с двустепенно меню –
основно ястие и десерт, се разпределя, както следва :

- 1 лв. /един лев/ се заплаща от родителите на хранещите се ученици;
- 0, 60  лв. / шестдесет  стотинки/ се заплаща от Община Гурково за

сметка  за  бюджета  от  местни  приходи;  остатъкът  до  пълния  размер  на
таксата  се  заплаща  от  учебното  заведение,  в  което  учат  хранещите  се
ученици. 

 (4)  При свободна консумация на закуска и обяд от учители и персонал се
заплаща такса – 0,66 лв., и обяд  2,62 лв., без  поевтиняване.

(5) Закупуването на купони за хранене става от домакина на стола.

§ 2. Чл. 26 става Чл. 27
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