ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 11

от заседание, проведено на 30.12.2020 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на община Варна във връзка с подпомагане на родителите при заплащане
на такси за дейностите по хранене на децата в задължително
предучилищно образование.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

496-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за
местните данъци и чл. 283, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от Закона за
предучилищното и училищното образование и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД20023849ВН/10.12.2020 г., Общински съвет –
Варна приема изменения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна, както следва:
1. Създава се нов член 34а, със следното съдържание:
Чл. 34а (1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в
задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските
детски градини за:
1. Деца, на които поне един от родителите е със 70 на сто и над 70 на
сто намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. Деца на неизвестни родители;
3. Деца, на загинали при производствени аварии и природни
бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
4. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК,
съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление

№ 87 на Министерски съвет от 05 май 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.),
които са настанени в общински детски градини;
5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие,
че две от децата не са навършили пълнолетие. В случаите, в които макар и
навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата на семейството), лицето
продължава своето средно образование, поради което няма възможност да
работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете“ по смисъла на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Варна;
6. Деца – сираци или деца с един родител;
7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни
групи;
8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за
дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP0013.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното
образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.;
11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на
член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или понисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски
съвет;
(2) Извън случаите по ал. 1, такса за дейностите по хранене на децата
в задължително предучилищно образование, осъществявани от
общинските детски градини, се заплаща с намаление от осем лв.
(3) Необходими документи за освобождаване от такса:
1. копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т.
1;
2. копие от акт за раждане - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 2;
3. копие от акта за смърт - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 3;
4. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по чл.
34а, ал. 1, т. 4;
5. копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по чл.
34а, ал. 1, т. 5.
6. копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата)
родители - в случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 6 и т. 7;
7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 8;
8. копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално
подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство - в
случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 9;

9. удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството
за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се
подава декларация - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 11.
2. В чл. 34, ал. 3 от НОАМТЦУТОВ изразът „съгласно Закона за
народната просвета“ се заменя със „съгласно Закона за
предучилищното и училищното образование“.
3. В чл. 37 от НОАМТЦУТОВ текстът се допълва с: „Такса не
се заплаща за времето когато детската градина или група в нея не
работи поради: аварии, ремонти, карантини и други обективни
причини, оповестени със заповед на министъра на здравеопазването,
кмета или на директора на детската градина.“
4.
Допълва чл. 41, със следния текст: Копията на документи по
чл. 34а, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 и чл. 39, т.т. 2,3,4 и 5 и чл. 40, т. 1 се
сверяват с оригиналните документи и се заверяват се от длъжностното
лице (завеждащ административно-техническа служба) в съответното
заведение. Копията остават към декларацията.
5.
Прави следното допълнение в Приложение № 1 към Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Варна:

Създава се нов член 34а, със следното съдържание: „Такса
за дейностите по хранене в задължителното предучилищно
образование, осъществявано от общинските детски градини, е 40,00 лв.
Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

В чл. 34, ал. 3 от Приложение № 1 към НОАМТЦУТОВ
изразът „съгласно Закона за народната просвета“ се заменя със „съгласно
Закона за предучилищното и училищното образование“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

ОБЩИНСКИ

Препис-извлечение!

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 11

от заседание, проведено на 30.12.2020 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Вземане на решение за закупуването на дигитален
мобилен рентгенов апарат за нуждите на „Диагностично консултативен
център V Варна-Света Екатерина“ ЕООД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

497-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация, във връзка писмо от
Анастасия Георгиева – директор на дирекция „Здравеопазване“ с рег. №
ЗК20002208ВН-001ВН/25.11.2020 г. и предложение от Анелия Клисарова –
Председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. № ОС20000729ВН/18.12.2020
г., Общински съвет – Варна взема решение да бъдат отпуснати финансови
средства в размер до 90 000 лв., без включен ДДС (или 108 000 лв. с
включен ДДС) на „Диагностично консултативен център V Варна-Света
Екатерина“ ЕООД за закупуването на дигитален мобилен рентгенов
апарат за COVID зона.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по
здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на
Община Варна.
Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Диагностично
консултативен център V Варна-Света Екатерина“ ЕООД да внесе
предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, със
стойността на целевата субсидия и да представи отчет за разходването на
отпуснатите средства.

Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме необходимите
действия за правилното и законосъобразно изпълнение на горното
решение.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

