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Изх.№…………………………. 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС 
ГРАД БРУСАРЦИ 
  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Наташа Михайлова Младенова – Кмет на Община Брусарци 
 
Относно: Върнато за ново обсъждане от Областен Управител на Област Монтана Решение 
№318/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, в частта на Раздел ІV Такси за технически 
услуги в чл. 37, ал. 1, т. 48, т. 49 и т. 59, Раздел V Такси за административни услуги в чл. 40, т. 1 и 
Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги в чл. 30 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Брусарци (Приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изм. и доп. с Решение № 
111 / 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изм. и доп. с Решение №318/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на  
ОбС Брусарци)         
 

Уважаеми  Дами и Господа Общински съветници, 
Във връзка с постъпило писмо Вх. № РД-01-03-4/13.01.2015 г. и придружаващата го Заповед 

№АК-04-3/12.01.2015 г. на Областен Управител Монтана, е върнато за ново обсъждане от Общински 
съвет Брусарци Решение № 318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, в частта на Раздел 
ІV Такси за технически услуги в чл. 37, ал. 1, т. 48, т. 49 и т. 59, Раздел V Такси за административни 
услуги в чл. 40, т. 1 и Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални 
услуги в чл. 30, като незаконосъобразно. 

В изпълнение на правомощията си по чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет 
определя размера на местните такси. Упражнявайки тези си правомощия Общински съвет Брусарци е 
приел следното решение: 

І. В Раздел ІV Такси за технически услуги от Наредбата в чл. 37, ал. 1 се въвежда такса от 80 
лв., както следва: 

1. в т. 48 за издаване на Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения 
от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти. 

2. в. т. 49 за издаване на Заповед за учредяване право на преминаване през чужди 
поземлени имоти. 

3. в т. 59 за издаване на Заповед за осигуряване на достъп в недвижими имоти. 
ІІ. В Раздел V Такси за административни услуги от Наредбата в чл. 40, т. 1 се въвежда такса 

от 1,80 лева на един линеен метър за учредяване право на преминаване през терени публична 
общинска собственост за изграждане на линейни обекти от техническа инфраструктура.  

ІІІ. В Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги в чл. 
30 за ползване  на детски ясли и детски градини таксите се събират от родителите или настойниците, 
както следва: 

1.   при двама работещи  родители – 35 лв. 
2. при един работещ родител – 25 лв. 
3.  (Изм. с Реш. № 318/29.12.2014г. на ОбС Брусарци) при безработни родители, 

при един работещ родител по ПВЗ при намален работен ден, родител/настойник, 
отглеждащ сам дете, за близнаци  – 20 лв. 

4.  за второ и трето дете настанени в едно и също  детско  заведение се заплаща такса 
в размер на  60 % от такса за първо дете. 

При осъществяване на контрола за законосъобразност, относно Раздел ІV Такси за 
технически услуги от Наредбата в чл. 37, ал. 1, т. 48, т. 49 и т. 59 областния управител констатира, че 
правото на преминаване и правото на прокарване, както и осигуряването на свободен достъп през 



поземлен имот, са ограничени вещни права и тяхното учредяване се урежда в Закона за устройството 
на територията (ЗУТ). Правото на преминаване и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти се учредява, когато не е 
постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно 
икономически нецелесъобразно, със Заповед на Кмета (чл. 192, ал. 2 и чл. 193, ал. 3 от ЗУТ). Цената на 
учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедта на 
Кмета и е недопустимо да е предварително фиксирана, та било и в нормативен текст. Съгласно чл. 194, 
ал. 1 от ЗУТ собствениците и обитателите на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен 
достъп в тях за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, 
монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройството на територията, въз основа на 
Заповед на Кмета на общината, за което се заплаща обезщетение, определено по реда на чл. 210 от 
ЗУТ. 

По същите съображения, незаконосъобразна е и разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Раздел V Такси 
за административни услуги от Наредбата, с която се определя такса от 1,80 лева на един линеен метър 
за учредяване право на преминаване през терени публична общинска собственост за изграждане на 
линейни обекти от техническа инфраструктура. 

Относно Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги 
от Наредбата следва да се отбележи, че в чл. 30 са определени таксите за детски ясли и детски 
градини, които се заплащат от родителите и настойниците. Никъде обаче не е направено 
разграничение относно предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в 
първи клас. Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета, предучилищната подготовка на 
децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, като родителите не заплащат 
такса за обучението.   
 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния проект за РЕШЕНИЕ : 
На основание чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и при мотиви, изложени в Заповед № АК-04-3/12.01.2015 г. на Областен 
Управител Монтана,  Общински съвет гр.Брусарци 
 

РЕШИ: 
 

І. Раздел ІV Такси за технически услуги: 
1. В чл. 37, ал. 1 - Отменя т. 48 от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 318/Протокол 

№ 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като незаконосъобразна. 
2. В чл. 37, ал. 1 - Отменя  т. 49 от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 318/Протокол 

№ 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като незаконосъобразна. 
3. В чл. 37, ал. 1 - Отменя т. 59 от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 318/Протокол 

№ 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като незаконосъобразна. 
ІІ. Раздел V Такси за административни услуги в чл. 40 – Отменя т. 1 от Наредбата, изм. и доп. 

с Решение № 318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, като незаконосъобразна. 
ІІІ. Раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги чл. 30 

от Наредбата, изм. и доп. с Решение № 318/Протокол № 48 от 29.12.2014 г. на  ОбС Брусарци, се 
изменя и допълва, както следва: 

1. Предишният текст на чл. 30, става чл. 30, ал. 1. 
2.  Към чл. 30 се създава нова ал. 2 със следния текст: „Предучилищната подготовка 

на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по-рано 
от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст, като родителите и настойниците 
не заплащат такса за обучението.” 

  
ВНОСИТЕЛ: 
Наташа Михайлова Младенова  
Кмет на Община Брусарци 
  
Изготвил : 
Ирена Янакиева Иванова 
Директор дирекция „АИО и ФСД” 
 
Съгласувал : 
Анелия Любенова - Адвокат 


