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СИТОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж.Николай Неделчев - Кмет на Община Ситово
ОТНОСНО: Актуализация на Наредбата за определянето и
администрирането иа местните такси и цени на услуги на
територията на община Ситово

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,
С Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово, съгласно чл.22, ал.1 за ползване на детски градини, родителите или
настойниците дължат месечни такси, както следва:
1.За едно дете 1,80 лв. на храноден
2. За второ дете 0,90 лв . на храноден
3.3а деца от социално-слаби семейства 0,90 лв. на храноден
В Общинска администрация Ситово е получено писмо от СНЦ ’’Двойна радост” гр.Силистра, в
което членуват семейства с деца-близнаци, с молба за освобождаване на родителите с деца близнаци от
такса-детска градина. На територията на общината към момента има три двойки близнаци на възраст от 0-6
г. Разходите за близнаци са двойни, а по-голяма част от семействата са затруднени финансово. Като се има
в предвид демографския срив в общината, може да се подаде ръка за помощ на тези семейства.
Освобождаването от такса е такава възможност за подпомагане.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Ситово да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, г.7 от ЗМСМА и чл.81 от ЗМДТ в Раздел III на Наредбата за определяне
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово. чл.22 ал.2 се добавя т.4. Деца
близнаци, тризнаци, и т.н.счи тано от 01.01.2014 г. и става:
Ал./2/. Не се заплаща такса за :
1.Деца, чиито родители / или един родител/ са от 71% до 100% трайно намалена работоспособност,
деца на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни
бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
2.Деца - 71% до 100% трайно намалена адаптация
3.3а трето и следващо дете.
4.Деца близнаци, тризнаци и т.н.

ВНАСЯ:
/ инж.Николай Неделчев/
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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Ситово

МОТИВИ
ОТНОСНО: Актуализация ма Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Ситово
Основание: чл. 28 от ЗНА
1. Причини, който налагат приемането на Наредбата: В Общинска администрация
Ситово е получено писмо от СНЦ „ Двойна радост” гр. Силистра, в което членуват
семейства с деца – близнаци с молба за освобождаване на родителите с деца близнаци от
такса детска градина.
2.Цели които се поставят:
Подпомагане на семействата с деца – близнаци.
3.Финансови и други средства , необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на предлаганата актуализация на Наредбата не изисква допълнителни средства.
4. Очаквани резултати от прилагането , включително финансови, ако има такива.
На територията на общината към момента има три двойки близнаци на възраст от0-6г.
Разходите са двойни, а семействата са финансово затруднени. Освобождаването от такса,
подпомага тези семейства.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на нормативен
акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.
|

Забележка: Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове на
заинтересованите лица се предоставя 14- дневен срок за предложения и
становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството
на общинска администрация или изпращани на e-mail:sitovo@mail.bg

С уважение,
Инж.Николай Неделчев
Кмет на Община Ситово

