ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.95, ал.1 от Правилника и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимоотношенията му с
Общинската администрация, Общински съвет град Костинброд на свое заседание
проведено на 25.04.2014 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 662

Приема измененията и допълненията на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Костинброд, както следва:
§ В Глава Втора „Местни такси”, РАЗДЕЛ ІІI „Такси за детски ясли, детски
градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”
от Наредбата прави следните изменения:
Чл.27 (1) /изм./Решение №473/16.06.2006г. на ОбС-Костинброд//изм.и доп. с Решение
№520/08.09.2006г. на ОбС-Костинброд/ /изм.и доп. с Решение №480/29.01.2010г. на
ОбС-Костинброд – в сила от 01.01.2010г./ / изм. и доп. с Решение №73/17.02.2012г./ За
ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или настойниците
месечни такси, формирани от:
- постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца – 18.00 лв.;
- диференцирана такса за присъствен ден – 1.29 лв.; - променя се
- диференцирана такса за присъствен ден – 1.50 лв.; - нова редакция
(2) При отсъствие на децата диференцирана такса не се разплаща за времето през което
те ще отсъстват, при условие че родителите или настойниците предварително са
уведомили писмено директора на детското заведение с медицински документ или
молба;
(3) Не се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи
поради аварии и ремонт, карантина или други обективни причини /регламентирани със
заповед на кмета/ както и при отсъствие на детето за периода от 01.06.-31.08.
- При присъствие на детето в детската градина в периода от 01.06.-31.08. се
заплаща само диференцирана такса за присъствен ден – 2.15 лв.;- променя се
- При присъствие на детето в детската градина в периода от 01.06.-31.08. се
заплаща само диференцирана такса за присъствен ден – 2.35 лв.;- нова
редакция
(4) Не се заплаща такса за детски ясли и градини за:

1. Децата, на които един от родителите е със 70 и над 70 % намалена
трудоспособност с решение на ТЕЛК /НЕЛК;
2. Деца сираци;
3. Деца със заболявания и увреждания с 50 и над 50 % по решение на
ТЕЛК/НЕЛК;
(5) Освобождаване от заплащане на такса за детско заведение ще става с решение на
ОбС-Костинброд;
(6) За освобождаване от такси, родителите или настойниците подават декларация в
Общинския съвет. Декларацията, придружена с необходимите документи доказващи
преференцията се завеждат с вх.номер, който се предоставя на родителя /настойника/; променя се
(6) За освобождаване от такси, родителите или настойниците подават декларация /
Заявление ФРМ 7.5-VI-03-01 /в Общинския съвет. Декларацията / Заявление ФРМ 7.5VI-03-01 /, придружена с необходимите документи доказващи преференцията се
завеждат с вх.номер, който се предоставя на родителя /настойника/; - нова редакция
(7) Необходими документи за освобождаване от такса:
1. Копие от документ от ЛКК/ТЕЛК за случаите по ал.2, ал.1;
2. Копие от акта за смърт за случаите по чл.2, т.2;
3. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК за случаите по ал.2, т.3;
(8) Такса се заплаща с 50 % намаление за:
1. Деца – близнаци;
2. Деца – полусираци;
3. Деца, чийто родители са студенти – редовно обучение; - променя се
3. Деца на които и двамата родители са студенти – редовно обучение, - нова
редакция
4.Когато две деца от едно семейство са приети в една или различни детски
заведения, таксата второ дете се заплаща с 50 % намаление, след подаване на
заявление от страна на родител /настойник/;
3. 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;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Васил Михайлов/

