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ДО
Председателя на Общински съвет Силистра
Г-жа Мария Димитрова

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Георги Ивов Кирилов – Общински съветник от БСП

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА,

На   редовно заседание на Общинския съвет –  Силистра,  проведено на 29
септември 2016 г. общинските съветници приеха  решение №322, отнасящо се за
промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги, както следва:

- чл.20  ал.2  Детски градини /  III  и IV  възрастова група/  -  в размер на 6,00
лева + Nх2,20 лв., където N е броя на присъствените дни.

Един от мотивите на вносителя на Докладна записка с вх.№956 д-р Юлиян
Найденов - кмет на Община Силистра е, че предложените промени ще „увеличат
приходите в общинския бюджет“. От докладната става ясно, че децата в детските
градини намаляват на годишна база с около 50 на година, също така приходите от
такси за ползване на детски градини също намаляват  на годишна база, а разходите
за храна относително се запазват. Статистиката показва, че последните години
инфлацията е около 0% / за различните години и месеци отрицателна величина или
положителна с много ниски стойности/, а цените на храните са намалели. От
месечната такса 6 лева за ползване на детска градина се събират ориентировъчно
100 хил.лева на година. От докладната е видно, че за детските градини извън града
/в селата/ цената на ползваната услуга е почти два пъти по-ниска.

Има събрани подписи от над 300 майки от общината против предложението
на кмета за промяна на таксите в НОАМТЦУ за ползване на детски градини от
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възрастова група III и IV с конкретни мотиви, като един от тях е, че образованието е
задължително и същевременно безплатно.

Всички тези мотиви ме карат да предложа отново докладната за обсъждане.
В други Общини в Република България този въпрос е решен в полза на родителите.

Освен това се създава разделение на градски и селски детски градини, на
деца в групи за  предучилищна подготовка и такива в по-малка група. Съобразявам
се и с мнението на една представителна извадка от населението на общината,
които предизвикаха  това обсъждане.  Посочените цифри в преамбюла на
докладната,  също подлежат на сериозен анализ и могат да бъдат оптимизирани
разходите. Намаляващото население на общината и липсата на действия,
стимулиращи обратния процес. Нуждата да помогнем на подрастващите и техните
родители ме провокира да предложа да отпадне таксата за храноден в детските
градини.

В тази връзка правя предложение Общински съвет Силистра да вземе
следните на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде отменено Решение № 322 на Общински съвет – Силистра.
2. Да отпадне такса за храна на присъствен ден на дете за всички възрастови

групи и населени места в детските градини в Община Силистра. Месечна такса от 6
лева се запазва.

Вносител
Георги Кирилов Общински съветник:

…………………………………………………………..


